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 ילעטאסיּפ יקסטעווָאס , גאלראפ

 1966 ס עוװקסָאמ



 עטצע? סָאד ןיא "סעריוד ןופ טָארט, ןאמָאר רעד

 ןופ טכארטראפ םוצ .סעשיקראמ ץערעּפ קרעװ עסיורג

 ךָאנ לָאמ ןייא טינ טרעקעגמוא שיקראמ ךיז טָאה ןאמָאר
 יץמָאכלימכָאנ ןטשרע םעד ןיא ןוא עמַאכלימ רעד סייב

 טעברא יד זיא טרָאװ ןופ ןיז ןכעלטנגייא ןיא רָאנ ,רָאי
 ,1948--1947 ןרָאי יד ןיא טשרע ןעגנאגעג ךוב ןרעביא

 ןעװעג םעריוג זיא ?ריוג רעשיגארט סעשיקראמ ץערעּפ

 "סיוא ןויװאב טינ רָאנ טינ טָאה רָאטװא רעד זא ,וצרעד
 "געמ ,רָאנ ,טּפירקסונאמ םעד ןטכיראפסיוא ןוא ןריגאדער

 "רעד טימרעד .לָאמאכָאנ םיא ןענעיילרעביא עליפא ,ךעל

 עקינייא ןאראפ ןענַײז ןאמָאר ןיא סָאװ ,סָאד ךיז טרעלק
 יייא ,ןעגנורעזאכרעביא ,ןטייקכעלטקניּפ-טינ ץעשירָאטסיה

 ןייק ןָאק סע .סעיניל עשיטעשזוס ענעסָאלשעג טינ עקינ
 ,ןרָאװעג טקיטַײזאב טלָאװ ץלא סָאד זא ,ןַײז טינ לפייווצ
 ןטעברא טַײקכעלגעמ יד טאהעג טלָאװ רָאטװא רעד ןעוו

 ןיא ןוא גאלראפ ןיא ןבעגּפָא ןראפ קרעװ ןַײז רעביא
 | ,ןריגאדער ןופ סעצָארּפ

 ,ןשיקראמ ץערעּפ ןופ םישרָאי יד ,רימ ןבָאה רעבירעד
 ןכאמ ראפ טַײקכעלטרָאװטנאראפ יד ךיז ףא ןעמונעג
 ןופ טָארט; ןאמָאר םעניא ןעגנוצריקראפ עקיטיינ עקינייא

 ראפ עיסימָאק רעד טימ סע קידנריטקאטנַאק ,י"סעריוד
 -- ןיגאשט .יא .פ) עשורעי רעשירארעטיל סעשיקראמ
 "אל .עי .ע ,קאימרעּפ .א .עי ,סילעגרעוו .? .א ,רעציזרָאפ

 טינ ,ךעלריטאנ ,ןריר ןעגנוצריק עקיזָאד יד .(אווָאקינבעז
 עיציזָאּפמָאק יד טינ ,טכארטראפ סרָאטװא םעד טינ ןָא
 ,בעװעג שיטעשזוס ןַײז טינ ,קרעוװ ןופ

 ןקירדסיוא ויוכ ןעמענעגנָא ןא ראפ ןטלאה רימ
 "ופ רָאטקאדער םעד טיײקראבקנאד עקיטכירפוא רעזדנוא

 "רָאפ-רוטארעטיל םעד ןוא קיטָאק עמוילב ןאמָאר םענ
 טעברא רעד סייב ףליה רעייז ראפ קינעמער שריה רעש

 .ןאמָאר םענופ טסקעט ןרעביא

 ,אווָאקינבעזאל-שיקראמ רעטסע

 ,עיקראמ ןעמיש

 ,שיקראמ דיווָאד



1 

 א ןָאטעג לקַייק א ךיז טָאה -- ,גוב םאב רימ ןענַײז טָא ה

 "יטסָארפ רעטסערּפעג רעד רעביא לָאק שירענעמ טראה

 -- ,טַײקליטש עקיטכאנאב יד קידנכערב ,טפול רעק

 ,ןלעטשּפָא עלַײװ א ךיז ןרימ

 "ןטימ א ןופ טַײקטכיוהראפ רענרעזעלג רעד ןיא

 טימ םענעגנאהאב א ,למיה ןרעטנוא טכאנ רעקיראוונאי

 טעליוב ןעמ טָאה ,ךעלקעלג ענרעבליז טימ יוװ ,ןרעטש

 ןעלגנעלש ךיז סעקנָאלָאּפ ןופ ןקעלפ עצראווש ןיא ןעזעג

 .גוב ןטיינשראפ םעד

 -עלָאטש ,דייר-לדיז עטקאהענּפָא ןגָארטרעד ךיז ןבָאה גערב ןקידרעבינגעק ןופ

 עקיטראעטעקאר ןביוהעגפוא ךיז ןבָאה לָאמ וצ לָאמ ןופ ,סרעמאה ןופ גנאלקעג רענ

 יד ףורא ןעִיצ שאר ןקיזָאד םעד טָא זא ,טכאדעג ךיז טָאה סע .למיה ןיא ךעלרעַײפ

 ,ןגייווצ-ןיורק ערעייז וצ ,ךייה רעד ןיא סעילָאּפָאט עכעלגעוואבמוא ,ענעגיוצעגסיוא

 םיא ןזָאל ןוא רעביא סעפע םיא טימ ךיז ייז ןעקשוש ,ליטש רעד ןיא ,ןטרָאד ןוא

 .טניוו ןטימ םענייניא רעטַײװ ּפָא

 א ןופ ןעגנאגעגסיורא רעייגסופ ַײרד ןענַײז טכאנ רעקידרעטניוו רענעי ןיא

 ןכרוד ךַײט םעד וצ טזָאלעג ךיז ןוא טָאטש רעשיסורסַײװ-װערַײמ רעטיירפאב

 .וועריימ ףא ןוא ךערזימ ףא ךיז טיצ סָאװ ,טקארט-טּפיוה

 .רעייגסופ יד ןופ סעציילּפ יד טקיטסעלאב ןבָאה קעזקור עקיגעוורעטנוא ירד

 יד טימ ךיז קידנטכעלפרעביא ,ןסָאלשטנא ןוא קידנגַײװש ןעגנאגעג ןענַײז ייז

 "לגער ןבָאה ייז סָאװ ,ףמאד ןלַײז יד טימ ןוא ,ןלאפעג ייז ןופ ןענַײז סָאװ ,סנטָאש

 יירד עלא .רעכעלזָאנ יד ןופ ןוא רעליימ יד ןופ טסָארפ ןפא טזָאלעגסיורא קיסעמ

 יד רעביא זיב ּפעק יד ,ןעלטנאמ ענַאזעסימעד עטכַײל ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג ןענַײז

 -- סיפ יד ףא .סעקטארעדעפנָאק וצ עכעלנע ,ןזוטראק-טרָאּפס טימ טקעדעגוצ ןרעיוא

 .ךיש עקיגייטשגראב ערעווש



 ןעגנאגעגכָאנ ייז זיא יז ,ןטיילגאבסיורא ןיא ןטלאהעג ץלא ךָאנ ייז טָאה טָאטש יד
 עסַײװ יוװ ,ןעזעגסיוא ןבָאה סָאװ ,סעילָאּפָאט ענעריורפראפ עטרעבליזעגּפָא יד טימ
 "סיוא עקידנעלמרומ ערעייז ןופ .לגילפ עטגיילעגפיונוצ טימ לגייפ ענעגיוצעגסיוא
 -סיוא זיא ןוא ץכערק א טלקַײקעגּפָארא ןעוו-טינדןעוו ךיז טָאה ןעניורק עטיינשעג
 ןעוועג זַײװרעטרע זיא געוו רעד .דרע עקידנפָאלש יד קידנכיירגרעד טינ ,ןעגנאגעג
 -סנעּפשעג ךיז טָאה רעדלעפ יד ףא ,רעבירג ענעטַאשראפ-יינש טימ טרעכעלעגכרוד
 ןיא טָאה סע סָאװ ,עּווט ענעמונעגּפָארא-טינ יװ ,טָארדכעטש ןגָאלשעגכרוד קיט
 ,טיוט רעד טייזראפ רָאי םענעי

 -ּפָארא רעייגסופ יד ןבָאה גוב םענעריורפראפ םעד ןייגרעבירא ןראפ עלַײװ א
 ןוא ןרעלקאב לָאמאכָאנ טלעטשעג ךיז ןוא קעזקור יד סעציילּפ ערעייז ןופ ןפרָאװעג
 ,רעטַײװ ןייג ןלָאז יז גנוטכיר רעכלעוו ןיא ,ןסילשאב קיטליגדנע

 יד ןסימשעג טָאה יז .עכורעוואז עקידַײנש א ןביוהעגפוא ךיז טָאה גוב םענופ
 יז ,ןעלטנאמ ערעגָאמ ערעייז ןופ סעלָאּפ יד ןזָאלבעגפוא ,םענָאּפ ןיא רעייגסופ
 ףא ןוא ,ךעלקעוושט עקשטיניילק טימ יו ,יינש ןקיכעטש טימ סעיװ יד טּפאלקראפ
 ,טַײצ ןוא םיור ןופ ליפעג סָאד יז אב ןעמונעגּפָא קילבנגיױא ןא

 -טסּוװאב רעייז ןיא ןשיווראפ טנָאקעג טינ עכורעוואז עקידלבריוו יד טָאה ךָאד
 ייווצ ןיא רענעפרָאװעצ א ,טקארט-טּפיוה רעד זיא ריא ןופ סָאװ ,ץענערג יד ןַײז
 ,װערַײמ ףא ןוא ךערזימ ףא ןעגנאגעג ,ןטַײז עטצעזעגנגעק

 -ראפ ןעקנּוװעג ייז וצ ןבָאה ןטַײװ עטנקלָאװראפ ןוא ענעזָאלבראפ יד ךרוד
 זיא סָאװ רָאנ ,דמערפ ייז זיא סָאװ ,טלעוו רעַײנ א ןופ ןרוטנָאק עקידלּפענ ,עטכיוה
 םעטָא ןייא טימ טָאה סָאװ ,טלעװ א ,עטגלָאפראפ ןוא עטגָאיעג ראפ ןפָא
 -מייה רעטנזיוט רעטרעדנוה סעווכאר רעכעלטניירפטסאג ריא ןיא טּפעשעגניײרא
 טצישאב ייז ןוא ךאד א טימ טקעדעגוצ ייז ,טיורב טימ טעװעדָאהעגנָא ייז ,עזָאל
 טימ ,ןדָאװאז ןופ ןרעיײפ עטלטייהראפ טימ ייז וצ ןעקנווועג טָאה יז .טיוט ןראפ
 -יור טימ ,ףורא-גראב ןגיײטש ןופ ןרָאי עבראה טימ ,סעינאוועטשיר עקידלדניווש
 יד טָא ,ןעזעג יז ייז ןבָאה אזא טָא .ןדירפ ןוא דיירפ רעכעלפיירגאבמוא טימ ,דרע
 -עכורעוואז רענעי ןיא ןגיוא עטּפעלקראפ ןוא ענעטָאשראפ-יינש ערעייז טימ ,טלעוו
 ,גוב םוצ ןעגנאגעגוצ ןענַײז יז ןעוו ,טכאנ רעקיד

 א ,ענעסערפעגרעביא ןא ,שינרעטצניפ יד ןגעלעג זיא ךַײט טַײז רענעי ףא
 ןוא רעקפעה ןופ ףַײפעג א ןגָארטעג ךיז טָאה טרָאד ןופ .עקידנקירד א ןוא ערעווש
 -טעטש ןוא טעטש ןגעלעג טרָאד ןענַײז ,עטשעלאכראפ .עטלייטרוראפ ןופ ןייוועג א
 ,שטַײד רעד ןעוועג זיא טרָאד .ייז רעביא ןגעלעג זיא קילגמוא רעד .ךעל

 גנוי רעטיובעג-טסעפ א ,ַײרד יד ןופ רענייא טָאה --- ?ךיז רימ ןענעגעזעג --
 וצ ןָאטעג סיוא יירד א ךיז ,זוטראק ןטיינשראפ ןרעטנוא רָאה עדנָאלב-לקנוט טימ
 םעד ןביוהעגפוא ,רעפטנע ןייק טרָא ןפא קידנעמוקאב טינ ,ןוא רעייגטימ ייווצ ענַײז
 ןוא עציײלּפ רעד ףא ךיז אב טרעדאסעגסיוא םיא ,דרע רעטיינשראפ רעד ןופ קאזקור
 :טצעזעגרָאפ םיטש רעטליקראפ ןוא רעטצעזעג רעד ןיא טַײקנסָאלשטנא טימ

 ?קירוצ ףא סעלשיד יד ךָאד ריא טעווערעקראפ רעשפע ןוא ---
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 -רעד ייז טלָאװ יז יו ,ּפעק יד עדייב אב ןגױבעגּפָארא טָאה עגארפ עקיזָאד יד
 יז אב יז טָאה עלַײװ א .קילגמוא םענופ טַײקרעװש רעצנאג רעד טימ טגנאל
 רעד טָא טימ ךיז ןעלגנאר ייז זא ,טכאדעג ךיז טָאה סע .םעטָא םעד ןטלאהראפ
 .קורד ריא רעטנוא ןופ ןסירעגסיורא ךיז ייז ןבָאה טָא רָאנ ,טַײקרעװש

 ןטַײװרעדנופ ןוא קירוצ ףא סעלשיד יד ןעווערעקראפ .דראנרעב ,טכאל ריא --
 א טרעהרעד ךיז טָאה -- ?ןרעטלע יד ןעמוקעגמוא ןענַײז סע זא ,סורג א ןעמענּפָא
 ,סענַאשקא רעכעלטירטוצמוא ןוא ץלָאטש ןקידוועמעש טימ לֹופ ,לָאק שלדיימ

 ;רעטרעװ יד טלקערבעג ןוא ךיג טדערעג טָאה לדיימ סָאד
 טימ ןעמוקמוא ןרימ רעדָא ,רעהא ןריפרעבירא ןוא ןעוועטאר ייז ןרימ רעדָא --

 ,..טינ רימ ןרָאט שרעדנא .םענייניא יז
 טכאדעג .רעליטש ךָאנ ןרָאװעג םורא ןוא םורא זיא רעטרעוו עקיזָאד יד ןופ

 ךָאנרעד יידעק ,דרע רעד וצ טגיילעגוצ ךיז טָאה עכורעוואז יד ןיילא זא ,ךיז טָאה
 סיר א ךיז טָאה'ס רָאנ .לבריוועג ןרעדליװ ןוא ןרעסערג א ךָאנ טימ ןבייחפוא ךיז
 ;ןטירד םענופ םיטש יד ןָאטעג

 ,עדגיוו ,רעטרעוו טימ טינ ךיז ףראוו --
 רע יוװ ,טזָאלעגּפָארא קירוצ םיא ןוא קאזקור םעד ןבעגעג ףוא בייה א טָאה רע

 ;דרע רעד רעביא ןָאטעג ּפאלק א םיא טימ טלָאװ
 ,ןבעגוצ טינ סע טעװ עכורעוואז רעד טָא ןיא ךיז ןזָאל םאב טַײקכעליײרפ ןייק ---
 עלא ייז ןענייז יצ ,לטנאמ ןפא ךיז אב ּפענק יד טּפאטעג רע טָאה גנוגערפוא ןופ

 עשָאבלאה רערעגָאמ ןַײז רעביא טנעה יד טימ ןעשזדנָאלב ןעמונעג ,טעיליּפשראפ
 עטצעל ענַײז ןופ ןסירעג דלאווג טימ ךיז טלָאװ רע יװ ,זדלאה ןטימ טיירדעג ןוא
 ;סעקייפס

 ,ןלאפראפ ,ןסָאלשאב .רימ ןזומ ןייג ןוא ---
 ,למיה םענעזָאלבראפ םעד וצ ,ךייה רעד ןיא ןָאטעג קוק א עלַײװ א טָאה עדגיוו

 רעד ןופ ןגיוא יד קידנסַײרּפָא טינ ,ןוא ,ןרעטש א טכוז עמ יװ ,רעפטנע ןא טכוזעג
 ;ןּפיל עכעלגעוואב םיוק ,עטלאק טימ טרעטסילפעגסיוא ,ךייה

 רָאנ .ןבעל ןבַײלב וטסעװ ,עטאט רעד טגָאז ,ןעמוקמוא טיירג טסיב ביוא --
 --- ..עכעליירפ ןייק טינ ,ךעלקריוו ,זיא עכורעוואז יד ..!קעוואלס ,טכערעג טסיב וד
 ,קאזקור ריא וצ למיה םענופ ןגיוא יד טריפעגרעבירא ןוא טקידנעראפ יז טָאה

 ןוא ןעדגיוו אב זיא ,ןרעטלע ענעבילבראפ יד וצ ,טַײז רענעי ףא ןייגקירוצ סָאד
 "נוא ןבירשעגרעטנוא ךיז ןבָאה ייז .טלּפמעטשעג ןוא טעמסאכעג ןעוועג ןקעוואלס
 טימ ,טנגוי רעייז ןופ טעּפמיא ןצנאג םעד טימ טירש ןכעלרעפעג םעד טָא רעט
 ןצנאג םעד טימ ,טכילפ רעייז ןיא עטביילגראפ ןופ טייקטנכעראב-טינ רעצנאג רעד
 זיא ראפעג רעקיזָאד רעד ןיא .שעפענ-סעריסעמ ףא טַײקטיײרג רעייז ןופ קעטייוו
 ייז ראפ טָאה ףוראב רעדנא ןייק .ןבעל רעייז ןופ ןיז רעטסכעה רעד ןעוועג טציא
 טינ רענייק טָאה סולשאב רעייז ןיא ןָאט לקאוו א ייז ןוא .טריטסיזקע טינ טציא
 ןופ טונימ עקירעביא עדעי זא ,טפארק אזא טימ ןיהא ןגיוצעג ייז טָאה'ס .טנָאקעג
 יז וצ ךיז טָאה עכורעוואז יד ,שינעמוקּפָא ןא ןעוועג ייז ראפ זיא טאדאה-וועשיי
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 עטלפייווצראפ סָאד טרעהעג ריא ןיא ןבָאה ייז .טנעה רעטנזיוט טימ טקערטשעג

 עטלא ןופ ,ןדִיי ןופ ןייוועג סָאד טרעהעג ריא ןיא ןבָאה ייז ;ןליוּפ ץנאג ןופ לָאק

 ,עכורעוואז רעד ,ןבעגעגּפָא ריא ךיז ןבָאה ייז ןוא .רעדניק עניילק ןופ ןוא סעמאמ

 רָאנ יז לָאז עמ .ןעגנערב ייז לָאז יז ,ןריפ ייז לָאז יז ,טָאראב ריא ףא טזָאלעג ךיז

 רעייז ןוא דנאל עקידנענערב סָאד ןעזעג ןבָאה ייז .ןעוו ןוא סָאװ --- ןגערפ טינ

 ץראה עמאס ןיא .ןזָאל ךיז ייז ןפראד עפיירס רעד טָא ןיא ןוא .םייה עקידנענערב

 םוצ געוו רעד זיא עפיירס רעד וצ געוו רעד -- טסּוװעג ןבָאה ייז .רעייפ םענופ
 ,..סיורג זיא ןעיָאסינ רעד .ןטלאהּפָא טינ רָאנ יז ןעמ לָאז .סיוא טינ טכאמ'ס .טיוט

 + ליפיוזא טימ ןעמעטָא סָאװ ,ךעלרעַײּפ רעטנזיוט יד .ןבעל סָאד זיא ןעיָאסינ רעד

 .ךערזימ ףא שאר ןקידיירפ אזא טימ ןעייג סָאװ ,ןגוצ עטלופעגרעביא יד ,ןדירפ

 ןטימ ןגיוזנַײא טינ ךיז ךעלגעמוא זיא'ס .ץראה ןיא ןזָאלנַײרא טינ ייז רעווש זיא'ס

 רעד ןופ רעקראטש זיא סָאװ ,למוט ןכעלדירפ ןוא ןקידיירפ םעד טָא ןיא רעהעג

 ךָאד ייז ןלעוװו רעשפע .ןיהא ןזָאל ךיז ןלעוו ייז .ןײטשַײב ןלעוו ייז רָאנ .עכורעוואז

 ןבָאה ייז סָאװ בילוצ ,ןסיוו יז ןלעװ ןאד ,ןרעטלע ענעבילבראפ יד ןסיײרסיורא

 ןליו סעניובשזעכ ןייק רעמ ןוא .טינ ייז ןבָאה סעניובשזעכ ןייק רעמ .טבעלעג

 טשטאּפ סָאװ ,עכורעוואז עדליוו יד עליפא .ביל ראפ ןָא ץלא טציא ןעמענ ייז .טינ ייז

 ,םידָאגב עטקיטניוועגכרוד ןוא ענעריורפעגכרוד יד יז ןופ טסַײר ןוא םענָאּפ ןיא יז

 ...ןייג ןלעוו ייז רָאנ ...ךאוו-ץענערג עשירעדרעמ עטשרע יד יו

 םענעּפָא טימ ןוא עניק רענעגרָאבראפ טימ ייז ףא טקוקעג טָאה רעטשרע רעד

 ,דַײלטימ
 ,טכארט םיטיילּפ יד ןופ רערעדעי סָאװ ,סָאד טגָאזעג לדיימ סָאד טָאה ךעלטנגייא

 ןעמענ םיא ךיז ףראד שטנעמ רעכעלטנרָא רעדעי סָאװ ,טירש א ןכאמ טייג יז ןוא

 יד ןעוועטאר ןיא רָאנ טינ ןאראפ טינ זיא טַײקרעכיז ןייק שטָאכ ,ליּפשייב א ראפ

 טעװ רע רעבָא .ייז וצ ןעמוקנָא ןקידמעלָאשעב םעניא עליפא רָאנ ,ענעבילבראפ

 ךיז ןיא ןעמוקסיוא םיא טעװ סעּפע .ןריפ ןזָאל טינ ליפעג םעד טָא ןופ דניצא ךיז
 ,סָאװ בילוצ טסייוו רע רָאנ .סיוועג ?ןביוטראפ

 סע רָאנ סָאװ ,ץלא ןעמ טעוועטאר עפיירס א ןיא --- טגיײצרעביא ןעוועג זיא רע

 .ןיזמוא ןא זיא ןַײרא ליומ ןיא רעַײּפ םעד ןכירק רעבָא .ןעוועטאר ךיז טזָאל

 ךיז טָאה עמ לַײװ ,ראפרעד רָאנ טינ ןבילבעג זיא לייט א -- טסּוװעג טָאה רע

 רעשיוי םעד ןָאט ווּורּפ א ןסָאלשאב ךיוא טָאה עמ לַײװ רָאנ ,ןסיײרסיורא טנָאקעג טינ
 ביוא ?ןעגנידּפָא סעּפע םיא אב טרָאפ ןעמ טעוו רעשפע .סעווָאמאה-ךעלאמ םענופ

 טעװ רעשפע .טכאנ יד זיא ,גָאט םעד טינ בוא .זיא-טינ-לפיוו זיא ,ךאס ןייק טינ

 וצ .טניוװעג ןעמ זיא סערייזג וצ .לָאמ עטשרע סָאד טינ ,ןציּפשרעביא םיא ןעמ

 ךיז ןעמ טָאה יוזא .ייז טימ ןפָאלשרעביא רָאנ ףראד עמ .רעקינייװ טינ --- סערָאצ
 ...ןעז טעוו עמ :טגיילעגסיוא

 טציא ךיז ןזָאל סעווָאמאה-ךעלאמ םעד טַײקטיױרטראפ רעקיזָאד רעד ראפ ןוא

 יז רע ןָאק ןלעטשּפָא .םעשאה-שעדיק ףא טכילפ רעקילייה ןופ ליפעג א טימ ייווצ יד

 ,רעקיטש ףא ןסירעג ץראה סָאד םיא ךיז טָאה ךָאד .טינ ייז ןפראד סעצייא ןייק .טינ
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 ךיז רע טָאה ,יימרא רעשיליוּפ רענעלאפעצ רעד ןופ טאדלָאס רענעזעוועג א

 .טָאטש רעשיסורסַײװ-װערַײמ רעטיירפאב רעד ןיא טיירדעגמורא םישָאדאכ יירד
 .ןענורעגסיוא זיא ,ענטוק ןייק ,םייהא ןרעקמוא לָאמא ךָאנ ךיז גנונעפָאה עטצעל ןַײז
 רע .ענטוק ןיא ,םיא אב דניצא רָאפ ןטרָאד טמוק סע סָאװ ,טסּוװעג טינ טָאה רע
 רעד ךרוד ןליוק עשישטַײד יד ןופ ןפָאלעג זייווסעגנעמ ןענַייז ןדִיי זא ,טסּוװעג טָאה
 יד ןופ עטגָאיעגנָא ,זא ,טסּוװעג טָאה רע ;דנאלסור ןייק ,רעהא ץענערג רענעּפָא
 ןלוּפ זא ,טסּוװעג טָאה רע :געוװ ןפא ןעמוקעגמוא ךאס א ןענַײז ,רעדרעמ עשישטַײד
 ןוא טלעוו יד ןטכינראפ ןעייג ייז זא ;דנאל סָאד םוא ןעגנערב ןשטייד יד זא ;טנערב
 ,טָארג דראנרעב רערעל רעשידִיי רעד ,טאדלָאס רעשיליוּפ רענעזעוועג רעד ,רע זא
 .ןיהא ןרעקמוא סָאװ טינ ךיז טָאה

 ?ןרעטלע ענַײז
 ךיז טָאה קנאדעג ןייא .ןבעג טנָאקעג טינ רעפטנע ןייק ךיז רע טָאה םעד ףא

 ןפָאלרעד ןענַײז ייז ביוא :טמעראוועג ןַײזטסּוװאב ןַײז ןופ ףיט רעד ןיא ץעגרע
 ןיזמוא ןא זיא ,טינ עלע .ןכוזּפָא רעטעּפש יצ רעִירפ ייז רע טעוו ,ייז ןבעל --- רעהא
 טימ ךיז ןוא ענטוק םענערָאװעג טסיווראפ םעניא עכורעוואז רעד טָא ןיא ןּפעלש ךיז
 ,ןייצ יד ןיא שטַײד םעד ןגיילניירא טנעה ענעגייא יד

 -טעב רענטוק רעטלא ןא ףא ןטױטשעגנָא ךיז רע טָאה קירוצ געט עכעלטע טימ
 רעטַײרּפאב רעד ןופ רעזַײה יד רעביא ןעגנאגעגמורא זיא יז .סאג ןטימניא .עקרעל
 ריא טימ ןוא לשיוק רענטוק טעטאלעגסיוא ריא טימ טָאטש רעשיסורסייוו-ווערַיײמ
 רעד רעטנוא .ןרָאי עטוג יד ןיא ענטוק ןיא ךיז אב יװ טקנופ ,ןקעטש רענטוק
 ,קידנעטש יװ ,ןוא ןעמערב יד ןביוחעג טַײצ עצנאג יד יז טָאה לאש רעטקורעגנָא
 ,ןיילא ךיז טימ טדערעג סעּפע

 ,עיסאב ---
 ,בוטש רעדעי טכארטאב ,טלַײעג טינ ,םאזגנאל סאג רעד רעביא ןעגנאגעג זיא יז

 ,ןּפיל יד טימ טלבמָאבעגרעטנוא סעּפע ןוא ,עניוק א יוװ רָאנ ,עקרעלטעב ןייק יו טינ
 ,גיוא-טוג א טָאטש רעד ןכַארּפשעגּפָא ,טייהרענעטלאהאב ,יוזא טלָאװ יז יו

 דראנרעב רערעל רעשידִיי רעד ,טאדלָאס רעשיליוּפ רענעזעוועג רעד ,רע ןוא
 ךרוד .עוויורק רעטגײלעגנָא ןא רעייז טימ יוװ ,ריא טימ טיירפרעד ךיז טָאה ,סָארג
 יד ,םייה ענעריולראפ ןַײז .ענטוק טָאטש עװערָאכ יד טקוקעג םיא וצ טָאה ריא
 "אב יז טָאה רע .ןקוקנָא טנָאקעג טינ טאז ריא ןיא ךיז טָאה רע .ןדִיי ענעפָאלטנא
 יד טרעטשעג טינ םיא ןבָאה סע .ןעמעלא ןגעוו ןוא ץלא ןגעוו ןגערפסיוא טפראד
 טציא יז ןבָאה יז .עקרעלטעב יד טלקיװעגנַײא ןעוועג זיא ייז ןיא סָאװ ,ןדלָארט
 -עגנָא ןעוועג ייז ןענַײז עלא .םיטיילּפ רעטנזיוט רעקילדנעצ ןופ טלייטעגסיוא טינ
 -נכוז ,ןסאג יד רעביא ןעגנאגעגמוא ייז ןענַײז עלא .עשָאבלאה רעכעלנע ןא ןיא ןָאט
 רָאנ .ןיילא ךיז טימ טדערעג ,ךיז טכאד ,ייז ןבָאה עלא ןוא ,גָאט ןקיטכענ םעד קיד
 יצ ,ןרעטלע ענַײז ןופ סעּפע יז טסייוו יצ ,ןָאט גערפ א טנַאקעג רע טָאה ריא אב
 זיולב ליומ ןַיז ןופ ךיז טָאה טּפאכעגסיורא רעבָא ,ןּפָארטעג טינ ץעגרע ייז יז טָאה
 :עגארפ ןייא



 ?עיסאב ,ענטוק ןופ ןפָאלעג ךיוא ריא טַײז --
 עטעװעקאילבעגּפָא יד ןבעגעג םיא ףא ףוא בייה א ,זיומרעדעלפ א יו ,טָאה יז ןוא

 יוװ ,ןוא ןגיוא ענעכָארקעגּפָא ענעטלאהאבראפ-ףיט יד םיא ףא טלעטשעגסיוא ,לאש
 םיא ,טייצ עטסיזמוא ןוא עקירעביא ןייק ןרעטאּפ טינ יידעק ,שינעּפעשטּפָא ףא
 :טרעפטנעעגּפָא

 ,ןטראוו ?ענטוק ןיא ןבַײלב וצ טאהעג ךיא בָאה סָאװ ,רעסעב ךימ טגערפ ---
 -נטכארטאב ,רעטַײװ טנאּפשעגקעוװא ןוא --- !עװָאדענ א ןבעג רימ לָאז רעלטיה זא
 ןוא ריא וצ טרעהעג עלא ןטלָאװ ייז יו ,רעביטש יד קידנקוקאב ןוא סאג יד קיד
 ...םעלָאשעב ץלא ייז ןיא זיא יצ ,קעדיוב ייז זיא יז

 זיא רע .עקרעלטעב רעד ןופ רעטכאלעגסיוא ןא טליפרעד ךיז טָאה דראנרעב
 רעד ףא טקוקעג ,קיטנעהּפָא לסיב א ,ןרעיוא-ןוא-ליומ ענעּפָא טימ ןייטש ןבילבעג
 ,ןרעלטעב עטסָארּפ יד טָא זא ,ןגָאז וצ ןעמעוו טאהעג טינ ןוא רעקידנענאּפשקעוװא
 יד ץוכ ,טָאה סָאװ ןוא ןדייש וצ ךיז סָאװ טימ ץעגרע ןיא טאהעג טינ טָאה סָאװ
 -פָא טינ טעוװ ,טגָאמראפ טינ ךאז ןייק ,סיפ עשירעלטעב עריא ףא סעבארקש ייווצ
 ראפ עגער עקיצנייא-ןוא-ןייא ןייק סעווָאמאה-ךעלאמ םעד ןבעל ריא ןופ ןטערט
 ,םיא טימ ןגָאלש ךיז טעוו יז .טַיײצ רעד

 ןראד םענעפילשעגסיוא ןטימ ,לאש רעטעטאלראפ ןוא רענעבירעגסיוא ריא ןיא
 יד יז טסייוו ,רעגניפ עקיכַאנק עריא ןיא טסעפ יוזא סע טלאה יז סָאװ ,עלעקעטש
 ,עקידעבעל א דרע רעד רעביא ןייגמוא ןופ זַײרּפ

 :טסיירט רעקידלדניווש א טימ דראנרעב טלמעד ךיז טָאה טרעקעגמוא
 רעזַײה רענטוק בלאה טָאה סָאװ ,רעכעלב רענטוק רעד ,עטאט ןייז זא ,ךיז טקיש

 -נוא רעכעד ףא טרעטעלקענּפָא גנאל-ןבעל א טָאה סָאװ ,ךעלב טימ ןגיוצעגרעביא
 עמ רעכלעוו טימ ,דיל א ןופ ןעגנוזעגנַיײרא ךאד ןדעי ןיא ןוא למיה ןעיירפ ןרעט
 סיוא רימ עשז טַײב; ןטעשַאּפ א זיב ,עּפוכ רעד רעטנוא עלאק-ןסָאכ א טגניזאב
 -ינייוו טָאה רע זא ,ךיז טקיש ,"סרעַײרד ענדָארָאמאס ףא רעקיצנאווצ-ןוא-ףניפ א
 ?עיסאב עקרעלטעב עטלא יד טָא יו ,טלעוו רעקידעבעל רעד ראפ דנאטשראפ רעק
 רעד טימ םענייניא .םענַײז ןטאט םעד ,ןכוזּפָא ץעגרע ָאד טגנידאבמוא םיא טעוו רע
 ,ןכוזּפָא ייז טעוו רע .רעטסעווש ייווצ יד טימ ןוא .ןעמאמ

 סָאװ ,עדגיוו רעקירעינצנַײנ רעטריטלאזקע רעד -- רעייגטימ ייווצ ענַײז רעבָא
 -ןקָארשרעד יד רעביא סעִיװ עטיינשראפ טימ דניק סיורג א יוװ ןעזעגסיוא טָאה
 סָאװ ,קעוואלס טנעדוטס ןגנוי םענעטלאהעגקירוצ םעד ןוא ,ןגיוא עיורג עקירעיורט
 ,גוב טַײז רענעי ףא עכורעוואז רעקידלבריוו רעד ןיא טקוקעג טַײצ עצנאג יד טָאה
 ןיא .טינ עדאווא --- ייז ןטלאהּפָא .ןגָאז טנָאקעג טינ טשינרַאג סָארג דראנרעב טָאה
 רעד טָא ףא קידנקוק .טכארטרעד ףָאס ןזיב ץלא טינ ךיוא ןיילא ךָאנ רע טָאה ךָאט
 טָא ןופ ךיז ןגָאזּפָא ןגעוו קנאדעג ןטסדנימ םעד טינ טזָאלרעד סָאװ ,רָאּפ רעגנוי
 -טסעפ ןעוועג רעווש ןיילא םיא זיא ,עיסענ רעטצעל רעשפע ןוא רעכעלרעפעג רעד
 ...רעכעלטיז ןוא רעכעלשטנעמ טלדנאה ַײרד ייז ןופ רע ,ןלעטשוצ
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 םיא ךיז טָאה סע קיניזמוא יװ ,ןגָאז טנָאקעג טינ טשינרָאג ייז טָאה רע ,ןיינ

 ,קירוצ ןייגקעווא רעייז טכאדעגסיוא טינ

 לָאמאטימ ךיז טָאה םיא .ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא םיא אב ךיז ןבָאה עלַײװ א ףא

 רעד טָא ןיא ןָאט עיָאוװו א םיא וצ ןָאק עכורעוואז יד ןיילא זא ,טיוא טכוד א ןבעגעג

 :שינרעטצניפ רעטיינשראפ

 ףא רעשכעה א ןבעגעג ריד סע טָאה יז ,עקרעלטעב רענטוק יד ,יז ...יוזא ,יוזא;

 ,םייה רעד ןיא ,ןטרָאד טסָאה וד זא ,ךיוב ןיא דניק א ןדיירנייא ךיז ןוא ָאד ןביילב

 *!?טייצ עטסיזמוא וטסרעטאּפ עשז סָאװ זיא .,,טינ םענייק רעמ

 יו .קעזקור יד ךיז ףא ןגיוצעגפורא רעדיוו ןיוש ןבָאה רעייגטימ ייווצ ענַײז

 ענעננאגעגסיורא סָאװרָאנ ,עגנוי ייווצ .ןעזעגסיוא טציא םיא ייז ןבָאה עקילייה

 .ירעדגיק טאמיק ךָאנ ,טלעוו רעד ןיא

 ,ןכַיײלש ךיז ענעגָאלשרעד ןוא עטרעצעגּפָא ןעזרעד ייז רע טָאה קילבנגיוא ןא ףא

 טָאה ,טניה עשיטסישאפ יד ןופ עטגָאיעג .עשראוו ןופ ןסאג יד רעביא ,סנטָאש יוװ

 רע טָאה טָא ,ןטייווצ א ןופ ןפיולסיורא ןוא ףיוה ןייא ןיא ןפיולניירא ןעזרעד ייז רע

 ייז יו ,םעד ךָאנ ,עטקיטולבעצ ,טיורב ךָאנ ייר א ןופ ענעפרָאוװעגסיױורא ןעזרעד ייז

 ,םייהא טכאנראפ ןּפעלש ךיז ייז רע טעז טָא ןוא ,גָאט ןצנאג א ןענאטשעגּפָא ןענַייז

 יד ןופ ןּפעלשּפָארא ייז ןעמ לָאז טכאנאב זא ,םינייקז ייווצ ענעכָארבעגניײיא יו

 ןטערטּפָא ןקינייר ןבַײרט ייז סעקייהאנ ענעמוג ןופ ךָאפעג א רעטנוא ןוא סרעגעלעג

 .טנעה יד טימ

 *!?לייז ןעייג סָאװ .ןיזמוא ןא'ס;

 "סיורא סָאװטע ,עגנאל ,סנטָאש ערעייז טשטילגעג ןיוש ךיז ןבָאה יינש ןרעביא

 יד .טרעטייוװרעד ךיז ןבָאה ייז .סעשזיל יװ ,טַײז רעקניל רעד ןיא ענעפרַאװעג

 + ףראנרעב .,ןיטנאּפרעס טימ יוװ ,יינש ןקידנעלקניפ טימ ןטָאשאב ייז טָאה עכורעוואז

 .טקוקעגכָאנ ייז טָאה

 ָאד ךיז ןבָאה ייז .יימרא רעשיליוּפ רענעזעוועג רעד וצ טרעהעג טינ ןבָאה יז

 רעהא ןרָאװעג ןסיוטשעגניירא ןענַײז ייז ,לאפּפָא רענעטָאשעצ ריא יוװ ,ןזיוואב טינ

 -פוא ןעוו ,םייה רעד ןופ ןפָאלעג ןענַײז ייז .טראוורעדמוא .םעצולּפ ,קילגמוא םענופ

 -ץגּפָא ,ןבָאה ,ןענאלּפָארעא עשישטַײד ןופ ענעבירטעג ,םיטיילּפ סעגנעמ ענעסירעג

 ןעוועג זיא'ס .ץענערג רעשיסור רעד וצ טזָאלעג ךיז ,ןעמאטש ערעייז ןופ ענעכָארב

 "גנוי ריא ןיא ןייש קידנעייגראפ ןעוועג זיא עשראוו .עגעסאכ רעייז ןופ גָאט ןיא

 ןוא סעיילא עקיטייצראפ ןופ ןציּפש-רעמייב עטדליגעגּפָא .רעיורט ןקיטסבראה

 םיור ןקיטכיזכרוד םעניא טגיוועג טַײקסגרָאזראפ רעטכַײל םימ ךיז ןבָאה רענטרעג

 טיוט רעד ןיוש טָאה ץעגרע זא ,טכאדראפ ןטסדנימ םעד עליפא טאהעג טינ ןוא

 ןשילױּפ ןטצעל א סיוא ןרעיורט ייז זא :קאה עשישטַײד יד ייז ףא ןטסָאמראפ

 ןרעגלאוומוא ייז טעוװ סָאװ ,טכאנ ערעטצניפ ערעווש א ייז ףא טייג'ס זא ;טסבראה

 ןטכירגייא ייז ןוא ןלאטראווק עווערָאכ ןופ ךָארב ףא ןוא ביוטש ףא ןסאג יד ןטימניא

 ןיא .עטנרעלעג ןוא רעדניק ,סעמאמ עשידִיי ןוא רעמיורט עשיליוּפ ןופ טולב ןיא

 ןוא עדגיו טרעהעג טָאה םיא וצ סָאװ ,רָאד ןבלעז םעד .רָאד ןצנאג א ןופ טולב
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 סקעוואלס ןוא סעדגיוו ףא ץכעריפרעטנוא ןעמונעג ךָאנ טָאה סָאװ ןוא קעוואלס
 ,סאג-עיּפילָאװָאנ ףא בוטש ןיא דלָאגנייר עַײש ןטלא םאב ענעסאכ

 ןענַײז רעטצנעפ ערעייז סָאװ ,זיוה סדלָאגנייר עַײש ןופ ןרעמיצ ריפ עלא ןיא
 -יוכרוד ןייא ןיא טראּפשעגפוא ןעוועג ןריט יד ןענַײז ,סאג רעד ףא ןעגנאגעגסיורא
 םעניא שיט םורא ןסעזעג ןענַײז סָאװ ,םינָאטוכעמ ןוא .ןרעמיצ עדאליפנא רעקיס
 ןענַײז סָאװ ,טסעג ןוא םינָאטוכעמ יד טימ ןרעקראפ טנָאקעג ןבָאה ,רעמיצ ןטרעפ
 קידנעווערעקסיוא ,ןבָאה טסעג עלא זא ,יוזא .רעמיצ ןטשרע ןיא שיט םורא ןסעזעג
 ןבעל ןסעזעג זיא סָאװ ,רָאּפ עגנוי יד ןעז טנָאקעג ,טַײז רעד ןיא לסיב א ּפעק יד
 רעלאכראירטאּפ רעטלא ןופ סעטנעּפ ענעדַײז ןיא ענעגנאפעג א יװ ,ןרעטלע יד
 ,ףורעד טקוקעג טינ ,רעדניק טכאמעג ענעסאכ דלָאגניײר עַײש טָאה יוזא .עיצידארט
 רעטסלטימ רעד ןוא קאיוואּפ ןיא ןסעזעג זיא ,עדירפ ,ענַײז רעטכָאט ערעטלע יד סָאװ
 -נָא ןעמונעג טָאה ,טעטיסרעווינוא רעצייווש א ןופ טנעדוטס א ,קעטעמ ,רענַײז ןוז
 -טָאב ףא ןָאילאטאב ןשידִיי םעניא רָאיטנָאלָאװ סלא גירק ןשינאּפש םעד ןיא לייט
 .ןעמָאנ סניוו

 ,טכאמ רעד ןופ ןטָאש א ןלאפעג בוטש סדלָאגנייר עַײש ףא זיא ןָא טלמעד ןופ
 טימ עטכישעג יד .ןָאטעגּפָא טינ לָאמניײק עכָאּפשימ ןַײז ןופ ןיוש ךיז טָאה סָאװ
 ןוא ןגעמראפ ןַײז ןופ לטירד א טסָאקעגּפָא םיא טָאה קאיוואּפ ןיא ןציז סעדירפ
 וצ ןעגנאגעגנַיײרא רע זיא ,טַײרּפאב יז טָאה עמ ןעוו ,ךָאד .ור ןַײז ןופ לטירד ייווצ
 קירעדינ ענטנעפ ענעדלָאג יד ,לעװש רעד ףא עגער א ןענאטשעג ,רעמיצ ןיא ריא
 יו ,ענסנעפ רעד ףא רעמ טקוק רע ,טכאדעג ךיז טָאה סע זא יוזא ,טזָאלעגּפָארא
 -סיוא ,?ביראפ ךיז ןיא ןטלאהנייא עלַײװ רעצרוק א ךָאנ ןוא ,רעטכָאט רעד ףא
 ;םיטש רענעכַארבעגנַײא ןא טימ ןָאטעג גָאז א רע טָאה ,דיירפ טימ ןטשימעג

 -נייר עַײש ןָא עיצוילָאװער יד ןכאמ ןזיוואב טָאה דנאלסור סָאװ ,קילג א ךָאנ --
 עטקאהעג ענַײז טימ ןענאטשעג דלָאגנייר עַײש טלָאװ ,סָאד טינ ןעוו .רעדניק סדלָאג
 ,דנאלסור ןיא ןוא ןליוּפ ןיא ,עינאּפש ןיא ןדנּוװ

 טינ ןוא ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא ,ןריולראפ לסיב א עדירפ ךיז טָאה עליכטאכעל
 יו ,ןענאטשעג זיא רעכלעוו ,רעטָאפ ןטלא םעד ןטסיירט יז לָאז סָאװ טימ ,טסּוװעג
 ךיז ,טקוקעגמורא יװ יוזא ךיז יז טָאה זַײװכעלסיב רָאנ .םיוב רענעכָארבעגנַײא ןא
 ;םיא וצ ןעגנאגעגוצ ןוא ןביוהעגפוא

 א םיא לכיימש ןקידוועמעש א טימ טָאה יז -- .עטאט ,ריד ןיא טנוזעג א --
 סדלָאגנייר עַײש ,ףָאס ןייק טינ ךָאנ זיא'ס .טינ ךיז גרָאז --- .ןרעטש ןיא ןָאטעג שוק
 ,רעדנעל ערעדנא ןיא ןעמוק ץינוצ ךָאנ ןלעװ רעדניק

 -ָאשעמ רענעזעוועג א .קיטנעהּפָא ןבילבעג זיא עיּפילָאװָאנ ןופ בייל רעטלא רעד
 טימ טדיישעג טינ לָאמנייק ךיז רע טָאה ,ןעמָארק רעקוועילאנ ענעדיישראפ ןיא סער
 רעד זיב .ןעיוב טאהעג ביל טָאה רע .רעפייס ןטימ ןוא רעמאה םעד טימ ,געז רעד
 םיא טזָאל עמ ןעוו זא ,ןענַײט ןייא ןיא ןטלאהעג רע טָאה רעטלע רעפיט עמאס
 ןַײז טול ,רע טלָאװ ,טניוװ רע ּוװ ,עיּפילָאװָאנ ףא זיוה סָאד ןפראוורעדנאנאפ
 יד ןעזעג רע טָאה ךאז רעדעי ןיא .ץאלאּפ א טלעטשעגפוא ,טקעיָארּפ םענעגייא
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 ץלָאטש םענעטלאהאבראפ טימ קידנטכארט ןוא .ןשרעדנארעביא ןופ טייקכעלגעמ
 -ייז טגָאמראפ ,טכאדעג םיא ךיז טָאה סע יו ,סָאװ ,רעטכָאט רעטריפראפ ןַײז ןגעוו
 ,ןעיוברעביא ,ןכאמרעביא ,ןשרעדנארעביא ץלא ךיוא ליוו סָאװ ןוא רעדָא ןא םענ
 ,זיוה ןטלא ןפא טינ ןטסָאמראפ ךיז טָאה יז סָאװ ,קעליכ ןקיצנייא םעד טימ זיולב
 -קָאש ,רעמיצ םעד טזָאלראפ רע טָאה -- ,טלעוו רעד ףא רָאנ ,עיּפילָאװַאנ ףא סָאװ
 :ּפָאק ןטימ קידנעל

 ןייא ןיא ריא טלאה ,טינ ריא טפראד ןלָאצ ךעלעסקעוו ןייק זא ...ןעדָאװ ,ונ ---
 ,..טלעוו יד ןגרָאזאב

 קידנבָאה ,ןָאנבױא ןסעזעג רע זיא ענעסאכ סעקניזימ ןַײז ןופ גָאט םעניא ןוא
 ,לקינייא סָאד -- טנאה רעקניל רעד אב ןוא טנאה רעטכער רעד אב עלאק-ןסָאכ
 ,דיכָאינעב סבוקאי ןוז ןרעטלע ןַײז

 סָאװ ,ןוז ןרעטלע םעד ןגעוו טכארטעג ןוא עלאק-ןסָאכ ףא טקוקעג טָאה רע
 ןעגנאגעגסיורא קירוצ ,ןעגנאגעגניירא עלַײװ רעדעי רָאנ ,ןסעזעג טינ שיט םאב זיא
 רעקניל רעד טימ ,עכָאּפשימ רעד ראפ "םיאכעל, א אב ןזיוואב רעדיוו ךיז ןוא
 ןטכער םעד -- רעטכער רעד טימ ,לקעשילעק סָאד ןביוהעגפוא רע טָאה טנאה
 ךיז טָאה'ס זיב ,ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא ןוא עקטיזיוו רענעגנעראמ ןַײז ןופ לגילפ
 ,טרָא רעדנא ןא ןיא ןעז טנַאקעג ןיוש םיא ןעמ טָאה ךָאנרעד .טסָאט רעד טקידנעעג
 -אראט-ענעסאכ ןצנאג םעד טָא ןופ קידנטעּפשּפָא ךעלרעניא ,שיט קע רעדנא ןא אב
 קוק א טּפאכעג רע טָאה ,שיט םוצ קידנעייגוצ .למוטעג ןכעלטנגוי םעד טימ םאר
 ךיז ןופ ןסָאגעגסיױא ןבָאה סָאװ ,ןגיוא עקידייל טימ למעזעג ןקידװעטמָאי םעד ףא
 דָאש א זיא ,ךעלטנגייא זא ,קורדסיוא אזא טימ טַײקיױרג עקיטליגכַײלג לסיב סָאד
 ...םילָאװאה-לעוועה ץלא זיא ייסיווייס זא ,ָאד טרעטאּפ ערוועכ עגנוי סָאװ ,טַײצ יד

 טָאה לזאמ סָאד .שיערבעה טימ ןוא רעכסימ טימ טקיטפעשאב ךיז טָאה רע
 ,ירפ ןרָאװעג טנעמלאראפ .ןטייווצ םעד ןיא טינ ,םענייא ןיא טינ טליּפשעגוצ םיא
 ךָאנ ןבילבעג זיא סָאװ ,דניק סָאד זיולב .טלעוו רעד ןופ טדײשעגּפָא ?סיב א ךיז
 .סעלכאט לקיטש א וצ ןריפרעד טלָאװעג רע טָאה ,םעסָאי א טיוט סרעטומ רעד
 .עווצימ-ראב ןַײז טפראדאב טָאה ןכיגניא .רָאי עטעציירד סָאד ןעגנאגעג םעד זיא'ס

 ,ןבוקאי טימ ,ןוז ןרעטלע ןטימ זא ,ןטלאהעג טָאה סָאװ ,דלָאגניר עייש ראפ
 טָאה ,ןקעטעמ ןוא ןעדירפ ןופ יוװ ,סערָאצ ןייק שטָאכ ,טליּפשעגסיױא טינ רע טָאה
 ,טסיירט עסיורג א ןעוועג לקינייא סָאד זיא ,טאהעג טינ םיא ןופ רע

 טָאה סָאד .שיערבעה ןיא עשַארד א ןטלאה טפראדעג רע טָאה עווצימ-ראב וצ
 ;גנוקיצנא ןפורעגסיורא בוטש ןיא ןעמעלא אב

 ,דלָאגגײר עייש רעקניניילק א --
 ,רענייב יד טימ עדייז רעד --
 ,טלגיּפשעג םיא ןיא ךיז ןבָאה ,ןעוועג ןענַײז'ס ןשטנעמ לפיוו ,בוטש עצנאג יד

 ענייז וצ .טייקשירעדניק רעד ןופ טזָאלעגסיורא טינ םיא .םיא ךָאנ ןעגנאגעגמוא
 טימ ןוא ךעלוייה עצרוק ןיא טדיילקעג ןעגנאגעג ךָאנ רע זיא רָאי ןצַײרד עּפאנק
 עייש רעטלא רעד .עלעטּפָאק םעד רעביא טזָאלעגסיױרא ,רענלָאק ןסַײװ ןטיירב א
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 ךיז טָאה בוקאי ןעוו ...טָארט ןייק ףא ךיז ןופ טזָאלעגּפָא טינ םיא טָאה דלָאגנייר

 טָאה ,ןעניפעג ןעוועג טינ ךיז לָאז רע טרָא ןא ראפ סָאװ ןיא זיא ,שיט םאב ןזיוואב

 ;ןָאנבױא םוצ ןגיוא יד טימ ןָאטעג קנּוװ א רע

 ?םינָאטוכעמ יד טימ ןציז ןסערעד םינ ךָאנ טָאה ריד ,עלעמָאינ ,ונ ---

 טקוקעג ןוא טעלגעג םיא עַײש רעטלא רעד טָאה -- ?עלעמָאינ ,טסרעה וד ---

 עלייו רעדעי ןוא טַײלעגנוי עכעליירפ יד ףא ןוא ןסאט םענעטָארעג-טינ םעד ףא

 רעקעטָאילביב םעד ,רעטָאפ סקעוואלס וצ ,ןטוכעמ םוצ ּפָאק םעד ןגיובעגרעבירא

 ,טסעג עטנאקאבמוא יד ןגעו טגערפעגרעדנאנאפ םיא אב ךיז ןוא ,רעלדנאס יווייל

 עסייוו-קידנעקנאלב טימ סנרעטש יד טשיוועג ,ןשיט יד םורא ןסעזעג ןענַײיז סָאװ

 .םיכוקיוו עקיציה טריפעג ןוא רעזדלעה יד טעכָאפעג ךיז ,ךעלעכיט

 -ענוצ דלָאגנייר עַײש טָאה ,םענייא ןדעי ףא קוק א סכעלַײװרעטניה קידנּפאכ

 ;ןיילא ךיז וצ ּפָאק ןטימ טלקָאש

 .ךעַײש טינ ,סיוא סטזַײװ ,ייז ןענייז סעכָארב-עוויש ןייק ֹוצ ...טייל סעדירפ;

 רעד וצ יו ,קאיוואפ א ןיא ריא ראפ ןעייג ןוא טלעוװו יד ןגרָאזאב סָאװ ,יד ןופ ץלא

 ראפ סָאװ ?ןעוועג עכיוז טָאה ,דלָאגניר עַײש ,רע סָאװ וצ ,טסייוו רעוו .עּפוכ

 *?עקניזימ ןַײז ןופ ענעסאכ רעד ףא שיט םעד ןעניישאב סע םיכרָא ענעביוהעג

 א טקאהעגּפָארא גָאט ןדעי .ריצאּפש א ףא יו ןעגנאגעג זיא עמָאכלימ יד ןוא

 -אכ ןוא .רענייצ עקידסעווָאמאה-ךעלאמ יד טימ סעקסמָארכעצ סע ןוא דנאל קיטש

 ןֹוא סעווָאמאה-ךעלאמ ןראפ ךיז קידנלעטשּפָא טינ ,ןעגנאגעג ךיוא ןענַײז סענעס

 א ןיא ןטכָאלפעגרעביא ,ןשיס סדלָאגנייר עַײש םורא .רעדייס םעד קידנטַײב טינ

 ןצאל יד טקעדאב .,ןעלּפָאג טימ עטנפָאוװאב ,טַײלעגנוי ןסעזעג ןענַײז ,טכעפעג ןסייה

 ןעועג טנאה יד זיא םענייא אב .סרעצנאּפ ענרעבליז טימ יו ,סעקטעוורעס טימ

 ןסייה םוצ גנוקיטעטשאב א יו ,גנוטַײצ רעטגיילעגפיונוצ א סימ טרעגנעלראפ

 טלָאװ רע יוװ ,רעגניפ-גַײצ רעד ןגיוצעגסיוא זיולב ךיז טָאה םענייא אב ;:רעּפמאעג

 טַײז רעקידרעבינגעק רעד ףא רעכערּפשטימ םעד וצ ןַײרא ליומ ןיא ךַײלג ןפָאלעג

 רע יוװ ,ךייה רעד ןיא טנעה עדייב טקערטשעגסיוא ןטלאהעג טָאה סע רעוו .שיט

 טימ רעבָא ,זדלאה םעד ןגיוצעגסיוא יו רעמ טינ טָאה סע רעוו .טרישזיריד טלָאװ

 רעוו ,םענייא ןדעי ּפָאק ןטימ ןַײז סעריוד ןבילקעג ךיז טלָאװ רע יו ,טעּפמיא אזא

 -גיא ןסעזעג ,ןגעקאד ,זיא רענייא ,טַײײקיטכיזרָאפ גונעג ןטיהסיוא טינ רָאנ טעוװ סע

 "גטיירג ,ןגיוצעגקירוצ ןטסימוא ךיז טלָאװ רע יוװ ,לוטש םעניא ןבָארגעגנַייא ןצנאג

 טלעוו יד טגיילעגנייא טָאה ןעמעלא ןופ רעמ .שיט םעד ןעגנירּפשרעבירא ךיז קיד

 -יוסעוו-לעליוז ןכָארּפשעגסױא ןא טימ קיסַײרד ןוא ףניפ רָאי א ןופ ןאמרעגנוי א

 ,לקנעב סָאד טּפוטשעגּפָא סופ םעד טימ ןוא טלעטשעגפוא ךיז טָאה רע .ליומ קידעו

 | .ןרעטש טינ םיא לָאז סע

 יז ןופ רענייא ןיא סָאװ ,שיט ןרעביא טנעה עדייב טקערטשעגסיוא קידנטלאה

 -ָאנקעגסיוא ןעוועג זיא ערעדנא יד ןוא זדנאג לקיטש ןסיבעגנָא ןא טצנאלגעג טָאה

 :טענייטעגנייא ,קידנעייק ,רע טָאה ,טסיופ א ןיא טקיכ

 -גגע ,טנעניטנָאק ןצנאג םענופ גנונעפָאה עקיצנייא יד דנאלגנע זיא לַייװרעד ---
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 רעקיצנייא סנלױוּפ יו ,וויוכ ןַײז ןליפסיוא ןוא ןשימנַיירא ךיז טעו סע ...דנאל
 "נוזאב .ןלאדנאוו יד ןלעטשּפָא טעװ דנאלגנע רָאנ ןוא .רעטעדניבראפ רעכעלטנרָא
 ,סאכאדדאי ןגָאלשעג ייז טימ ןבָאה ןטעװָאס יד יו ,םעד ךָאנ סרעד

 ;טפול רעד רעביא זדנאג לקיטש ןטימ ןעכָאפ וצ טרעהעגפוא טינ טָאה רע
 ףעמאזראפ טינ רָאנ לָאז סע ---
 ךוא ןעלּפָאג ןופ רעּפמילקעג םעניא ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןענַײז רעטרעוװ יד

 יו ,רעשעלפ עטלפמעטשעגפוא ןופ קסארט םעד ןיא ןוא ךעלקעשילעק ,רעלעט
 ,ןטנעמסידָאלּפא ןופ םערוטש םענדָאמ אזא ןיא

 טימ ,רעקידרע-רעד-אב אזא ןוא רעטיובעג-טסעפ א ,רעכָאב א ךיז טָאה ךָאד
 רעּפמילקעג ןוא קסארט םעד טָא ןופ ןסירעגסיורא ,ןגיוא עיורג ענעבירטעגכרוד
 ,ןּפיל עקידעװיוסעװ-לעליוז יד טימ ןאמנגנוי םוצ ךיז קידנעװערעקסיוא טינ ,ןוא
 ;ןטלאהעגריפ

 יוװ ,ןזיוואב לָאמנייא ןיוש טָאה דנאלגנע ,ןארפאש ,ץראה'ס ּפָא טינ ךיז טסע ---
 ןפלָאהעג טָאה יז יו ,ןעזעג ןיוש ןבָאה רימ .עדווירק סטלעוו רעד ןָא ךיז טמענ יז
 ןשילגנע ןא טכאמעג ריא ןופ ןבָאה עילאטיא ןוא דנאלשטַײד ןעוו ,עינאּפש
 ,סקעטשפיב

 יז ךַײלג ,זָאנ רענעסיראפ א לסיב א טימ רעקעב רענעזעוועג א -- רעכָאב רעד
 יירעקעב רעד ןופ זא ,עזָאה טימ ןוא ץלָאטש טימ טרעלקרעד םענייא ןדעי טלָאװ
 ךיז טָאה -- ,םיא טימ טמעש טלעוו עצנאג יד סָאװ ,שטנעמ א ןעמוקעגסיורא זיא
 "ןרא-ןטניה טרָאװ סָאד טקישעג םיא טָאה רע .טעווערעקעגסיוא טינ ןענארפאש וצ
 ךיז טָאה .ןעמוקנָא טעוו'ס .ןפערט טעװ סע זא ,טגייצרעביא ןעוועג זיא רע .רעמ
 -רעקפעה םעד טָא טימ ןדניבראפ -- קילבנגיוא ןא טלקנעווקעג ןארפאש רעבירעד
 -סעזא םעד טָא טימ ןזָאלנַיײרא ךיז ?ןגייוושראפ ןצנאגניא רעדָא ךערּפשעג א גנוי
 רעצנאג א ןעוו ,ןגיײוװש רעבָא ;ןבעל ןטימ רעכיז טינ ןעמ זיא ,טוּפסיד א ןיא םענָאּפ
 טיג ביוא .ןענארפאש ראפ טינ ןעיניא ןא זיא ,ןיירא ליומ ןיא טקוק ןוא טראוו שיט
 רעד טימ ליומ סָאד ןּפָאטשראפ ןיילא ךיז ןוא ןצעזקעווא ךיז רע ףראד ,ןרעפטנע
 ,טנאה עטקערטשעגסיוא ענעגייא יד ערקירּפ ןרָאװעג םיא זיא עלַײװ ןייא ףא .עקלָאּפ
 טיג ,שירעלעפאב ןוא קידנרעדָאפוא יוזא עקלָאּפ יד ןטלאה טינ שטָאכ לָאז רע ןעוו
 ןוא ,םענַײז טנענָאּפָא ,טגָאזעגסנייטשימ ,ןצנאג םעד ףא טנאה רעד טימ ךאמ א רע
 עג םעד טאהעג טינ סע טלָאװ טציא רעבָא .ץלא ןרָאװעג טגָאזעג טלָאװ טימרעד
 -- ךיז ןגָאלש טינ .טכאלש ןיא יװ ,שיט םאב ָאד טייטש רע .סנאנָאזער ןקירעה
 -ּפָארא רע טָאה ךיז ןגיילרעביא ןקיטנעק קילבנגיוא ןא ךָאנ ןוא ;ןטערטּפָא טַײטאב
 טָאה'ס ןוא עקלָאּפ רעד טימ טנאה עטקערטשעגסיוא ןַײז רעקירעדינ סָאװטע טזָאלעג
 :עטצעזעג א ?סיב א ,םיטש ןַײז טרעהרעד ךיז

 --- ,ערעדנא ןא ןצנאגניא .עיצאוטיס רעדנא ןא ןצנאגניא ןעוועג זיא טלמעד --
 ןַײז טימ טסעג עקידנזעווַײב עלא טּפאכעגמורא טָאה רע יו ,םעד ךָאנ ןארפאש טָאה
 ןיא קידנענַײטנַײרא ,רעכָאב ןקידעזָאה םעד טָא וצ טעוװערעקעגסיוא ךיז ,קילב
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 ןא ןצנאגניא ,ןסָאנ ,טייטשראפ ריא -- ,גנוצעשגנירג רעכעלרעּפמיײשאב טימ םיא
 .עיצאוטיס רעדנא

 רעד טָא .לכיימש רעשירעגנויליוו א טשטילגעג ךיז טָאה טכיזעג סּפעש ןסָאנ ףא
 'סָאװ ,ןופרעד למיה ןטעביז ןפא ןעוועג זיא ,םענָאּפ-סעזא רעד ,רעקעב רענעזעוועג
 -מעק ןפא טקוקעג טינ ץלא ךָאנ טָאה רע ,לגילפ יד ןענארפאש טקאהעגּפָא טָאה רע
 טינ ,עקלָאּפ רענעזדנעג רעד טימ טנפָאװאב ןענאטשעג זיא סָאװ ,ץעוװָאדנוב ןשירעפ
 טימ ןעקנווועגרעביא זיולב ךיז טָאה רע .רעטָאּפ ריא ןופ ןעמ טרעוו יוװ ,קידנסיוו
 יז ןופ רעצעמע טעװ רעשפע ,שיט םאב ןסעזעג ןענייז סָאװ ,םירייוואכ ערעדנא
 ,טראוועג ןבָאה עלא רָאנ .ןטוכעמ ןטקידיילאב םעד ליומ ןיא ןגיילניירא ךָאד סעּפע
 יד ףא לארענעג ןשידנוב םעד טמענ גנוי-רעקעב רענעזעוועג רעד יװ ,קידנקוקוצ
 ,רענרעה

 ;ןָאטעג גערפ א רעמורא-ןטניה ןסָאנ םיא טָאה
 ?עיצאוטיס א ראפ סָאװ --
 - "יו ןענארפאש אב ךיז טָאה -- ,סעקיװעשלָאב יד טעָארדאב ןבָאה עינאּפש ---|

 טָאה רע סָאװ ,זדנאג לקיטש ןטימ טנאה יד שיטעטסעיאמ ןביוהעגפוא לָאמארעד
 ןכלעוו ןיא ,טוּפסיד ןטליּפשעגסיױא-טינ םעד בילוצ ןסעפוא טנָאקעג טינ ץלא ךָאנ
 -עג זיא'ס עיצאוטיס א ראפ סָאװ טָא -- .ןרעיוא יד רעביא ןכָארקעגניײרא זיא רע
 ,עטסנרע ןא רעייז ,ןעֹוו

 -פאש ףא ןָאטעג קוק א ןגיוא ענעבירטעגכרוד ענַײז ןיא טָאּפש טימ טָאה ןסָאנ
 ,שיט םאב עקירעביא יד ףא טריפעגרעבירא ךָאנרעד ייז ןוא ןענאר

 טולב טימ ּפָא טסנרע טייג ןלױּפ זא ,ןעזרעד דנאלגנע רָאנ זָאל ..?עיצאוטיס ---
 ןא ןעניפעג ןיוש סע טעװ ,טעטש ענַײז ףוא טסנרע טסערפ דנאלשטַײד זא ןוא
 -יוזא יידעק ,טיוט ןזיב ןלױּפ ןרעביירטרעד וצ טסנרע עיצאוטיס א טימ דיירסיוא
 ,סעקיװעשלָאב יד ןופ טלעוו יד ןעוועטאר טשרעמיולק ךיוא םורא

 קוק א ,טלעטשעגפוא רעדיווװ ךַײלג ךיז ,טצעזעגקעווא ךיז זעוורענ טָאה ןארפאש |
 ,שטנעמ א ןופ קורדסיוא ןא טימ טַײװ רעד ןיא רעטצנעפ ענעפָא יד ךרוד ןָאטעג
 יוזאיוו ,טינ טסייוו רע ןוא סערדא ןקיטכיר ןטיול טינ ןַײרא סעָאט-יּפלא זיא סָאװ
 ,טכעפעג ןיא טזָאלעג רעדיוו ךיז רע טָאה ךָאד .קירוצ סיורא

 ראפעג יד זא ,סּפעש רעוואכ ,ןסיוו וצ טאשעג טינ רעשפע ריד טלָאװ סע ---
 ...סעיטארקָאמעד עשיעּפָארײא עלא טקינייראפ טלמעד טָאה םזינומָאק ןופ

 -טיירב א טימ רעכָאב א טשימעגניירא ךיז טָאה -- ?סעיטארקָאמעד עכלעוו ---
 -ָאמעד עשיעּפָאריײא יד --- .ןענארפאש ףא ןגיוא יד טימ קידנעלקיש ,טכיזעג קינייב |

 ןופ טולב ןפא ןבָאה סָאװ ,יד ?םזישאפ םעד טעװָאכעגסױא ןבָאה סָאװ ,סעיטארק
 | ?סיצאנ יד טימ ןעכנימ ןיא דנוב א ןסָאלשעג עיקאווָאלסָאכעשט

 רעלעט ןַײז ןּפאטנָא טנאה רעד טימ ןעמונעג ,טצעזעגקעווא ךיז טָאה ןארפאש
 סָאװ ,רעיַײפ םענופ ןלעטשראפ ןווורּפ ךיז ןוא עקלָאּפ ענעזדנעג יד ןגיילקעווא ףא
 רעּפמילקעג ןכעלרעהפומוא םעד רעטנוא .ןָאטעג יג א טראוורעדמוא םיא ףא טָאה
 ;סעקילּפער עקידנעגנירּפשרעביא ןעגנאגרעד ךיוא םיא וצ ןעניײז סעפעג ןופ
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 .רעדנאסקעלא --

 יד טימ םענָאּפ קינייבטיירב ןַײז בילוצ לָאגנָאמ ןפורעג ןעמ טָאה ןרעדנאסקעלא

 שיט םאב ןסעזעג טַײצ עצנאג יד זיא רע .ןגיוא עקידלקיש סָאװטע ,עכעלבלָאמש

 לרָאּפ ןגנוי םעד ףא טקוקעג ,ךָאש ןיא טליּפשעג טלָאװ רע יוװ ,ןעזסיוא אזא טימ

 טימ טלָאװ רענעי יוװ ,דלָאגנייר עַײש ןטלא םענופ לגילפ עלאכראירטאּפ יד רעטנוא

 םעד ןכאמ וצ רעווש םיא זיא סע ןוא גנאג ןטכארטעגכרוד א ןכאמ טפראדעג ייז

 יו ,רעדניק יד ףא יא ,דלָאגנייר עייש ףא יא טקוקעג טָאה רע ,למוט ןבילוצ גנאג

 "כיזמוא עכלעזא טימ םיא ןָא ךָאד ךיז ןטלאה ייז יוװ ןוא ּפָא םיא ןופ ךיז ןכערב ייז

 -ָאשעמ םענעזעוועג םעד ,דלָאגנייר ןטלא םעד טנעקעג טוג טָאה רע .םעדעפ עקיט

 זיא ןוא ןצאלאּפ ןעיוב ןוא רָאטקעטיכרא ןא ןַײז טפראדאב רָאג טָאה סָאװ ,סער

 "סיורא םיא טָאה עמ זיב ,סעקוועילאנ יד ןופ למוט םעניא ןרָאװעג ןעקנורטרעד

 א ןפרָאװעגפורא ןעמ טָאה ןעיוב וצ טשרָאד ןטליטשעג-טינ ןַײז ףא ןוא טפעלשעג

 ,רעדניק ענַײז ףא קידנקוק ןוא .קנאב א ןיא עלעטש א טימ ןדנובעג םיא ןוא םיוצ

 "ילאער-טינ יד ןָא ןבייה יז רעדָא רָאפ ןצעז ייז זא ,ןענאטשראפ רעדנאסקעלא טָאה

 ,דלָאגנייר ןקירעיורט ןטלא םעד טָא ןופ ןבעל עטבעלעגסיוא טינ סָאד ,טלעוו עטריז

 ןטקירדעגסיוא-טינ ןסיורג טימ רענעכָארבעגנַײא ןא לסיב א ןָאנביוא ָאד טציז סָאװ

 רעיורט טימ ןוא עכָארב טימ ,עגנוי יד ףא ,ייז ףא טקוק ןוא טלעוו רעד ףא לביראפ

 טינ טָאה רע סָאװ ,סניוזא טלעוו רעד ןיא ייז טמוק סעּפע זא ,דנאטשראפ טימ ןוא

 ןופ רערעדעי יװ ,סעכיוק ענעגייא יד טימ ּפָא סע ךיז ןעמענ ייז זא ןוא ,ןפירגאב

 ןופ ןעיָאזיב םעד ןעדירפ רעטכָאט ןַײז ןעוועג לכיומ רע זיא רעבירעד ןוא .ןָאק ייז

 טָאה סָאװ ,קעטעמ ןוז ןטסלטימ ןַײז טימ ץלָאטש ןעוועג רע זיא רעבירעד ;קאיוואּפ

 ןעוועעג רע זיא רעבירעד :עדאגירב רעשידִיי רעד ןיא עינאּפש ןיא ןגָאלשעג ךיז

 ןוא טַײלעגנוי ןציז עקניזימ ןַײז ןופ ענעסאכ רעד ףא שיט ןַײז םורא סָאװ ,ןדירפוצ

 .ןכאז-טלעוו ןגעוו לּפלאּפסימ ךיז זיא עמ

 טקוקעג ,טכיזעג קינייבטיירב שּפיה ןַײז םיא וצ טיירדעגסיוא טָאה רעדנאסקעלא

 ןוא ןגיוא עקידלקיש סָאװטע ,עכעלבלָאמש ענַײיז ןופ טַײקמעראוו רעצנאג רעד טימ

 עקלָאּפ רענעזדנעג רעד טימ טָאה סָאװ ,ןענארפאש ףא ןָאטעג ףרָאװ א לָאמאטימ ךיז

 ןעמונעגנָא ךיז קידשעפענסעריסעמ ןוא דייר עטצוּפעג ענַײז וצ טרישזירידעגוצ ךיז

 טָאה עינאּפש ןעוו ,גירק ןשינאּפש םעד סאשעב גנולדנאה ןַײז ןיא דנאלגנע ראפ

 :קילב ןַײז טימ ןכָאטשעגכרוד םיא טָאה רע .םזינומָאק רעד טעָארדאב

 ,סעיטארקָאמעד עשיעּפָאריײא יד טָא ןופ ענייא ךיוא זיא י"דנוב; רעד דלאביוו --

 םזישאפ םעד ווָאטלזאמ ןבעגּפָא טסעפ ריא טנַאק ,עשילגנע יד ...עכעלגיניק יד יוװ

 ..לעָארסַייעב ןטעדניבראפ א ...ןארפאש רעוואכ ,ןטעדניבראפ ןייא ךָאנ טימ

 טיירדעגסיוא ךיז טָאה רע ,טראוועג טינ רעדנאסקעלא טָאה רעפטנע ןייק ףא

 ןָאטעג טָאש א םיא ףא ךיז ןבָאה שיט ןצנאג םענופ .טַײז סנארפאש ןיא ןקור ןטימ

 ןצ טדנעוװעג ךיז רע סָאה ,ייז ףא ךיז קידנקוקמורא טינ ,ןוא ןקילב עקידנטיגאב

 ;סטכער ןופ ןכָאש ןַײז

  ?יוועלראב ,ריא טגָאז סָאװ ---
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 ,ענסנעּפ יד זָאנ רעד ןופ ןעמונעגּפָארא יוועלראב טָאה --- ,טינרָאג גָאז ךיא ---
 -רעביא לָאמאכָאנ ןוא ןרעטש םעד טשטיינקעגסיוא ,ןגיוא יד טערומשזראפ לסיב א
 -עמא רעד ראפ ביג ךיא זא ,טניימ ריא ביוא לַײװ .טינרָאג גָאז ךיא -- :טרעזאכעג
 ריא טָאה ,רעשילגנע רעד ראפ יװ ,רעמ עטורּפ ןייא טימ עיטארקָאמעד רענאקיר
 -עג םעד טעװ ,ףליה רעייז ףא ןטראוו טּפיוהרעביא טעװ ןליוּפ ביוא ןוא .סעָאט א
 ,ףלָאװ םוצ טדנעװעג ךיז טָאה סָאװ ,ףָאש רעטעשזדנָאלבראפ רעד יוװ ,ןרעוו טָאצ
 -קעלא וצ ןָאטעג עווערעק א ךיז רע טָאה -- ,ןיילא ...געוו םעד ןזַײװ ריא לָאז רע
 טעוו רענייק .ןיילא רָאנ --- ,זָאנ ןַײז ףא ענסנעּפ יד טלטָאזעגנָא רעדיוװ ןוא ןרעדנאס
 ןצוכ ,טָאטש רעד ראפ ןגָאלש ךיז ןעמוקסיוא טעוו'ס ביוא ,עשראוו ןקידייטראפ טינ
 ןטראוו ןרימ ביוא ןוא .ןעייטש ןוא ןעייג רימ יװ ,יוזא טָא ,זדנוא ץוכ .קלָאפ ןשיליוּפ
 -עגניירא ןענַײז ייז יו ,עשראוו ןייק ןייגניירא ךאפנייא ןשטַײד יד ןלעוװ ,ףליה ףא
 זדנוא וצ ןעמוק טעװ דנאלגנע .עשראוו סיוא ,ןליױּפ סיוא --- ןוא ,ןיוו ןייק ןעגנאג
 עבלעז סָאד .ןענידראפ ןענעק סעּפע קילגמוא רעזדנוא ףא טעװ סע ןעוו ,טלמעד
 ,ןלוּפ ןגָאלש ךיז טעוו ןלױּפ ראפ .עקירעמא ןָאט טעוו

 ןסעזעג זיא ,םינָאטוכעמ יד ןגעקטנא עמאס ,רעמיצ ןטרעפ ןיא ,שיט קע םאב
 -סיורא רע טָאה שיט םאב טרָאװ א סמענייא ןדעי וצ .ןרָאהשריה רערעל סעדגיוו
 ןַײז ןופ ןסַײרּפָא ךיז ןענעק טינ ןופ ןוא ,רעּפרעק לייט ןטשרעבייא םעד ןפרָאװעג
 ןבָאה ןּפיל יד ןוא קילב רעטילגעגנָא רעד טנערבעג ץיה טימ םיא אב טָאה לוטש
 יז ,סעילוק ייווצ ענייז ןענאטשעג ןענייז ,שיט םאב ךיוא ,םיא ןבעל .טעפראסעג
 -מורא ןטלאהעג ייז טָאה רע .לוטש ןפא ןקידנציז א ,םיא ןופ רעכעה ןעזעגסיוא ןבָאה
 -עגנייא ןעוועג ןענייז רעגניפ עזעוורענ עניד ענַיײז ןוא ,טנאה ןייא טימ ןעמונעג
 טַײקטגיײװצעצ עטשרעבייא יד טקינייראפ ןבָאה סָאװ ,ךעלעקנאלּפ יד ןיא ןטכָאלפ
 זיא רע ןעוו ,קירוצ ןרָאי טימ ןרָאלראפ ןרָאהשריה טָאה סיפ יד .סעילוק יד ןופ
 ןעגנאגעג זיא רע .רעטבילעג ןַײז טימ ווועדנאר א ףא טנװָא ןא םענייא ןיא ןעגנאגעג
 ףא ץעגרע -- ןגיוא יד .םיא ןבעל רָאפ טמוק סע סָאװ ,קידנעעז טינרָאג ,ךיג רעייז
 סעיניל-ייוומארט יד ןופ רענייא ףא .ןעגנאגרעד טינ זיא רע ןוא .סאג רעטעביז רעד
 א ףא סיורא רע זיא לָאטיּפש ןופ .סיפ עקידניוושעג-ןשריה ענַײז ןבילבעג ןענַײז
 ןרָאװעג ןביוהעגפוא רע זיא ןכיגניא .לָאק טקיזענעג א טימ ןוא רעקירעדינ טפלעה
 -כָאנ רע טָאה ,סעילוק ייווצ ענַײז ףא רעטנעלעגנָא ןא ,ןוא סיפ ענרעצליה ייווצ ףא
 -עיורט םענעי ןיא גנאג םענעגנאגרעד-טינ ןַײז ןופ קעטייוו םעד טליפרעד לָאמא
 -רעטנוא ענַײז טימ רענעטינשעגניירא ןא ,טלעוו יד קידנטכארטאב ןוא ...טנווָא ןקיר
 ענַיז ןופ ּפירקס םעד קידנרעהרעד ,סעילוק עטבראפעגּפָא שירפ יד ןיא סעווכאפ-יד
 ּפָאק םענערָאװעג רעקירעדינ סָאװטע םעד ןָאטעג יירד א רע טָאה ,סיפ ייווצ עיינ
 -נָא רענייב ענַײז עלא ןופ ןעגנאגעגוצ םיא זיא לגרָאג םעד וצ ןוא ,ןטַייז עלא ןיא
 ;עמָאשענ רעד ןופ ךָאפ טימ ןוא קעטייוו טימ טליפעג

 1 ,,ײּפָאריײנעװ ,יוניודא ,ונייַאפער ---

 (עליפט א ןופ) ןרעוו טלייהעג רימ ןלעוװ ,טָאג ,זדנוא ליה --אפרנו ,נודא ,הנאפר 1
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 -ראפ טָאה רע .סיפ ענייז ןריולראפ טָאה רע ,עטבילעג ןַײז ןריולראפ טָאה רע
 רע ,ןבילבעג םיא זיא עיסעפָארּפ ןַײז רָאנ .לָאק ןַײז ןופ טַײקידװעגנילק יד ןריול
 -לָאמ-ענעסאכ סנרעליש ןַײז ןופ שיט םאב ,טציא .רערעל א ןַײז טצעזעגרָאפ טָאה
 םענייא ןדעי רע טָאה ,טסעג ענעמוקעג יד ןופ טכעפעג עקיציה סָאד קידנרעה ,טַײצ
 טָאה רע זא ,טכארטעג ןוא טַײקירעגַײנ טימ ,טייקטפאכראפ טימ ליומ ןיא טקוקעג
 ףא סוידיװָא רעקיטש ריא ראפ טריטיצ ,עטכישעג ןוא ןַײטאל ןעדגיוו טנרעלעג
 עריא סָאװ ןגעוו ,םעד ןגעוו ןדייר רָאנ ,סעדָאגא טלייצרעד ריא ןוא קינייװסױא
 רע טָאה ,טפאשנדַײל ליפיוזא טימ ןוא ןערב ליפיוזא טימ ןדייר טסעג ענעמוקעג
 טנרעלעג רעשפע ךיז יז טָאה סָאד .ראפעג סיוא טדַײמ עמ יװ ,ןטימעגסיוא ריא טימ
 ףיז עינאּפש ןייק קעווא זיא סָאװ ,ןקעטעמ אב ,רעדורב ריא אב עקערטש א ףא
 ןיא טָאה סָאװ ,ןעדירפ רעטסעװש ריא אב ןוא ,רענאקילבוּפער יד ראפ ןגָאלש
 ליפ א טציא םיא אב ךיז טיג םעד ףא ןוא ...םזינומָאק ראפ ןגָאלשעג ךיז קאיוואפ
 ןקירעיורט םענעי ןיא גנאג םענעגנאגרעד-טינ םעד ראפ יו ,ייוו טימ לגרָאג רעד ןָא
 * ,,ללפָאריינעװ ,יוניודא ,ונייַאפער, רעד ןיוש טעקסאילב ןגיוא ענייז ןיא ןוא ,טנווָא

 -עג ענעדיישראפ ןגָארטעגניײרא עלייוו רעדעי ןבָאה סנרעווראס עטמאלפראפ
 ןוא ןרעמיצ יד ןיא ךיק ןופ ןעגנאגעג ןענייז סעכייר עסיז יד .ןסקעבעג טימ ןטכיר
 טפול עקיטסבראהיגנוי יד טּפאזעגנָא ןוא עיּפילָאװָאנ ץנאג רעביא ןרעמיצ יד ןופ
 ...טייקמעראוו רעכעלקנערק טימ

 ךיז ןוא םענייא ךָאנ טימ רעדנאסקעלא ןסירעגּפָא לָאמאטימ ךיז טָאה שיט ןופ
 יד רָאנ .רעטצנעפ םענעפָא םוצ ךעלשיט ןוא ךעלקנעב ןשיװצ טלגנעלשעגכרוד
 -וקעגרעטנוא ייז ןענַײז ךַײלג .גיוא ןופ טזָאלעגסיױרא טינ םענייק ןבָאה סנרעווראס
 לדורטש קיטש עקיּפעלק א ץאט ןופ ןעמענּפָארא ןעגנוווצעג ןוא רעטצנעפ םוצ ןעמ
 ,ןייוו-לעמראק טימ ןעקנירטראפ ןוא

 ענייז ןופ ךערּפשעג םוצ טרעהעגוצ ןטייװרעדנופ ךיז טָאה סָאװ ,דלָאגניר עייש |
 ךָאנ טימ ןעגנאגעגוצ זיא רעדנאסקעלא יװ ,טקרעמאב טָאה ,טסעג עטגײלעגנָא
 ,רעטצנעפ םוצ םענייא

 ףךיז ,רעטצנעפ םוצ קידנעקניוװ ,עַײש טָאה -- ?רערעדנא רעד זיא רעוו ןוא --
 ,ןטוכעמ םוצ טדנעוועג

 רע זיא ןטסינומָאק יד אב רָאנ ...טארוקא טינ ךיא סייוו ענַײז עיסעּפָארּפ יד ---
 .ףעסומ-לאב א

 ?דיי א --
 ,ןייג זא ,ךיז טכאד רימ --
 ..םענָאּפ לדייא ןא רעייז סעּפע --
 ,יקסווָאבוקאי םיא טפור עמ זא ,ךיז טכאד ---
 ףא ענסנעּפ רעד טימ ןָאטעג טַײט א דלָאגניר עַײש טָאה --- ?רעד ןוא --

 -ענעסאכ א טימ טמיטשעג טינ ןצנאגניא טָאה גנודיילק ענעדיישאב ןַײז סָאװ ,םענייא
 ןעייש ןביוהעגפוא עלַײװ עלא טָאה םיטש עווָאסאב עכייוו ןַײז סָאװ רָאנ ,טַײצלָאמ
 ,טרָא םענופ
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 ?ריא טניימ ןכלעוו .ןטוכעמ ,רעגניפ יד טימ טינ טַײט --
 ..ךָאד טעז ריא .ענסנעּפ רעד טימ טַײט ךיא ,רעגניפ יד טימ טינ טַײט ךיא ---
 ןוא ןגיוא יד טימ ןָאטעג זַײװ א ןוא ענסנעּפ יד ןָאטעגנָא טָאה דלָאגנייר עייש

 ;לָאק ןטימ
 ...שיט קע םאב טציז סָאװ ,רעד טָא ---
 לכיימש םענעטלאהאבראפ א טָאה ,רעלדנאס יווייל ,ןטוכעמ סדלָאגנייר עייש

 ,םעליוא ןגנוי םעד ןשיװצ ,ָאד זיא רע .טעלישז םענעײקיּפ םעד ןיא ךיז וצ ןָאטעג
 ךרוד טזָאלעגכרוד עלא ייז טָאה רע .דלָאגנייר עַײש יוװ ,םייח רעד ןיא רעמ ןעוועג
 -יוו א ןיא ןזָאלניײרא טּפָא ךיז רע טגעלפ ייז ןופ עקינייא טימ ...קעטָאילביב ןייז
 ,קעטָאילביב רעד אב עלעכיק ןיילק א ןיא ןטלאהעגפוא ךיז טָאה ייז ןופ רענייא .ךעוק
 -וק ןוא ,טנפעעג ךיז טָאה קעטָאילביב יד רעדייא ,ירפרעדניא רע טגעלפ ןייגקעווא
 לָאמנייא .ןסָאלשעג ןעוועג ןיוש זיא קעטָאילביב יד ןעוו ,געלטכאנ ףא קירוצ ןעמ
 רעטצניפ רעד ןיא טָאה טנאריטראווק רעד .לרָאדירָאק ןיא טנגעגאב ךיז יז ןבָאה
 -טוג א רעקעטָאילביב םעד ןבעגעגּפָא ןוא לרעמיצ ןַײז ןופ ריט יד ןסָאלשעגפוא
 ,טנווָא

 ןיא ךיז לָאז רע ,טלעטשעגּפָא רעלדנאס יווייל ךיז טָאה --- ,ריא זיא'ס ,אה --
 א .טנוװָא-טוג א -- ,טנאריטראווק ןעמייהעג ןַײז ןיא ןסױטשנָא טינ רעטצניפ רעד
 ,לוויוי א ןיא לָאמ ןייא .טנוװָא-טוג

 ?לוויוי א ןיא לָאמ ןייא סָאװראפ ---
 טפערט ירפרעדניא ...1ערינ ענייעוו עיור קיטש א סעּפע ךָאד טַײז ריא .,.ונ ---

 -ניירא לָאמא טלָאז ריא ..ָָאטשינ ךָאנ ריא טַײז טכאנרעדפא ןוא ,טינ ןיוש ךַײא ןעמ
 .ייט זָאלג א ןעקנירטסיוא ןייג

 ,טַײצ ןייק ָאטינ .קנאד א --
 ?טלעוו רעד טימ ןעמונראפ ץלא ---
 טינ טכאמעג רעכָאב רעד ךיז טָאה --- !רימ וצ ןייגניירא ריא טעװ רעשפע --

 | ,קידנרעה
 טלָאװ רע יוװ ,שינרעטצניפ יד ןגיוא יד טימ ןָאטעג ּפאט א טָאה רעלדנאס יווייל

 ;ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א ךָאד ךעלדנע ןוא ,ןעוועג וועשאיעמ ךיז
 ,עסייטכאמ ---
 ,טכאדעג םיא ךיז טָאה'ס .טנאריטראווק ןַײז וצ לכיק ןיא ןעגנאגעגניירא זיא רע

 םיא ךיז טָאה סע .ןשטנעמ ןייא ןייק ראפ עליפא ץאלּפ ןייק ָאטינ ָאד זיא סע זא
 טימ טגיילאב גנונעדרָאמוא ןיא ןעוועג זיא לרעמיצ עצנאג סָאד ,ןגײבנָא טלָאװעג
 .רעכיב

 ,ןפורעגנָא טנאריטראווק רעד ךיז טָאה -- ,טציז --
 | ,קנאד א --

 .טינ ןעמ טעז םיא רָאנ ,טעז רֶע סָאװ ,רענייא 1
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 ןיוש טָאה רעלדנאס יווייל רָאנ ,ןצעזקעווא ךיז ּוװ ןעוועג טינ זיא ,ךעלטנגייא
 טינ ,ןוא ,קינייוניא ןבָארגעגנַײרא ּפָאק םעד ,ךוב א סעּפע טנאה ןיא ןטלאהעג
 :ןָאטעג גערפ א רע טָאה ,טרָאד ןופ םיא קידנעמענסיורא

 ?שיערבעה טנעק ריא --
 עקיצנייא סָאד טקורעגוצ טנאריטראווק רעד טָאה -- ,ךיוא שיכירג ןעק ךיא --

 ,לקנעב
 טַײז --- .רעקעטָאילביב רעד ןשעדיכּפָא טנָאקעג טינ ךיז טָאה -- ?יוזא ,יוזא --

 ?רעפייס-עיידיוי א רָאג ,סיוא סע טמוק ,ךָאד ריא
 טָאה רעלדנאס יווייל ןוא ,קידנרעה טינ טכאמעג ךיז טָאה טנאריטראווק רעד

 -סיוא טימ ,ןעמערב יד ןבייהפוא טימ גנורעדנוווראפ ןַײז ןקירדסיוא טצעזעגרָאפ
 ךיז ןעמונעג טָאה רע .ּפָאק םעד ןגיוורעטנוא טאלג טימ ןוא ןרעטש םעד ןשטיינק
 ;רערעַײט ןרָאװעג סעּפע םיא זיא'ס .עלעכיק ןיילק ןַײז ןיא ןקוקניײא רעכעלטנירג
 ןוא טנעוו עקידנעלמיש זַײװרעטרע יד ,ןקלאב םעד טכארטאב ַײנסָאדנופ טָאה רע
 ,ןיילא טנאריטראווק ןפא קוק א טעוונאגעגניירא רעטייווצ רעד ןוא טנאוו ןייא ןשיווצ
 םעד קידנכאמראפ ןוא ,זיא רע יו ,רעסערג ךאס א ןעזעגסיוא טציא םיא טָאה סָאװ
 :קידנלארטש ןָאטעג גָאז א רע טָאה ,קינייװניא רעגניפ ןטזָאלעגרעביא ןא טימ ךוב

 ןוא דַיי א זיא עמ זא ,סיוא טינ טכאמ טלעוו יד ןרעקרעביא ףא ,סע טסייה ---
 ?ןכיילגסעד

 ,ענסנעּפ רעד טימ םיא ףא ןָאטעג טַײט א רעירפ טָאה דלָאגנייר עַײש ןעוו ,טציא
 -רעד רעלדנאס יווייל טָאה ,לָאק ןטימ זיולב --- ףָאס םוצ ןוא ןגיוא יד טימ ךָאנרעד
 :טעלישז םענעיײקיּפ םעד ןיא ךיז וצ לכיימש א טגנאל

 ?ןענעק ןעמעלא וועיוכעמ סע ןיב ךיא זא ,ןטוכעמ ,ריא טניימ סָאװראפ --
 ןָאטעג לכיימש א ךיוא טָאה דלָאגנייר עַײש
 אב ...רעקעטָאילביב א .ןטוכעמ ,עפולאה-ראס לקיטש א ךָאד טַײז ריא ,ונ --

 ...ךערעדאל עדייצ סעּפע ךָאד יז ןעמענ ךַײא
 א רעלדנאס יווייל טָאה --- ,ןטוכעמ ,ךיז יז ןגרָאזאב ךערעדאל עדייצ טימ ---

 ןרָאטסינימ עשיליוּפ יירד סָאװ ,רעטרע עכלעזא ןיא -- ,ןגיוא יד ןָאטעג ץָאלגראפ
 -ָאילביב רעטעשָאּפ א רָאנ טינ ,יוזאיו ןוא ּוװ --- קלָאט ןייק ןייגרעד טינ ןענָאק
 ...רעקעט

 ןוא ךעלזעלג יד ןופ רעּפמילקעג רעד טלמוטראפ טָאה ךערּפשעג ןקיזָאד םעד
 ןקידנשארעביא ןא טימ טלּפמעטשעגפוא עלַײװ רעדעי ךיז ןבָאה סָאװ ,רעשעלפ
 קילעפוצ ןופ גנולק רעד ןוא ןרעדנא ןפא טרָא ןייא ןופ ןלוטש ןקורעביא סָאד ,קאנק
 ,טיײקכעלטימעג טבעוושעג טָאה ןרעמיצ ריפ עלא רעביא .סעפעג קידנלאפּפָארא
 -טימעג רעקיזָאד רעד ןגעוו .ןרָאי ךאס א ןופ טַײקטעװעדנופעגנַײא ןוא טיײקטאז
 ענעבמעד ,עטסעפ סָאד יא סעדייא טגָאזעג ןבָאה טַײקטעוװעדנופעגנַײא ןוא טַײקכעל
 ענעסאכ ןופ בוטש יד ןענידאב ןגעלפ סָאװ ,סנרעווראס עטלא יד ,לבעמ עשידָאמטלא
 -עגנַײא ,ןטערטרָאּפ עטרעסערגראפ טנעוװ יד ףא ענעגנאהעצ יד ןוא ,ענעסאכ וצ
 ,ןעמאר עטרוטילָאּפ ערעווש ןיא עטלמער
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 עייש ןופ ןטערטרָאּפ ריפ .טנעוו יד ןופ טקוקעגּפָארא ןבָאה ןטערטרָאּפ ריפ
 א ןיא -- רעטָאפ רעד .לטיה א ןיא סדלָאגניײר עייש עדייז רעד .דאצ סדלָאגניײר
 ןוא ,ןרעיוא יד רעטניה טקעטשראפ ןקע יד ,לכיט א ןיא -- עבָאב יד .עקלמראי
 טָאה םאר רערענעלק א ןיא ןוא טַײז רעד ןיא לסיב א .לטַײש א ןיא -- רעטומ יד
 .ערָאיּפעטנַאמ עשיומ טקוקעגּפָארא ,טערטרָאּפ-עכַאּפשימ א יוװ ,ךיוא

 -ראפ יד ןופ רָאנ ,טנעוו יד ןופ רָאנ טינ ייז ןקוק עלא זא ,טכאדעג ךיז טָאה סע
 -- עדייז רעד .טראּפשעגנַײא ,קידסענָאשקא ןקוק ייז ;לָאמא םענופ ,ןרָאי ענעגנאג
 טימ ןוא ןגיוא עטכאמעגוצ-בלאה עכעלזייב ,םענַאּפ ךעלגנעל ןגיוצעגסיוא ןא טימ
 ןוא ,טדיילקעג שיליקסאמ -- רעטָאפ רעד ,דרָאב רעשידיגאמ רעכעלרעטלאלטימ א
 .סּפינש רעשּפיה ץנאג א ןָא ךיז טעז דרָאב רענעריושעג-שיליקסאמ רעד רעטנוא ןופ
 א וצ ךעלנע רעמ זיא סָאװ ,עקלמראי רעד וצ טסאּפעגוצ רעייז זיא ענסנעּפ יד
 רעצעמע יװ ,ןעזעגסיוא טָאה לטַײש ןרעטנוא רעטומ יד ,ןטנרעלעג א ןופ עקסעפ
 זא ,טכאדעג ךיז טָאה סע ,ןָאט יירד ןייק טינ ךיז טזָאל ןוא ּפָאק םעד וצ ריא טלאה
 סָאד ,ןָאטסױא קירוצ ריא ןופ סע לָאז עמ ,טראוו ןוא ןטסָאמעגנָא זיולב סע טָאה יז
 טקירדעג יז טלָאװ סע יוװ ,טַיײקכעלריטאנמוא ענדָאמ א טכיזעג ריא ןבעגעגוצ טָאה
 טלכיימש ץלא .טלכיימש עבָאב יד זיולב .טסאל עכעלדנעטשראפמוא ערעייהעגמוא ןא
 סָאװרַאנ סע טלָאװ יז יוװ ,ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,לכיט ענעדַײז סָאד יא :ריא ףא
 ףעלרינש ַײרד יד יא ,ןרעיוא יד רעטניה טגיילראפ ןקע יד ןוא ןדנובעגרעביא
 ןטילעגסיוא ריא ןכָארטשעגרעטנוא קידסעינצ ןוא טנייכאב יוזא ןבָאה סָאװ ,לרעּפ
 עלא ןוא .ןגיוא עטנייועגסיוא עקידעבעל עטוג עריא ךיוא ןעלכיימש סע ;םענָאּפ
 -גסירעגסיורא רעייז טימ ,קנווװ ןפא ,יוזא ןטלָאװ ייז יו ,טכיזסיוא אזא טימ ייז ןקוק
 ייז לָאז עמ ,טגָאזעגנָא ,טייהנעגנאגראפ רעד ןופ ,לָאמא םענופ ,טַײצ רעד ןופ טַײק
 סע יוװ ,ןעקנעדעג ייז לָאז עמ ,סיוא ןעעז ייז יוװ יוזא ,ןענַײז ייז יו יוזא ,ןעקנעדעג
 ,סעװָא ןעקנעדעג טמוק

 ףיוא ןטערטרַָאּפ-עכַאּפשימ יירעלאג רעד טָא ןיא טָאה סָאװ ,דלָאגנייר עייײש ןיילא
 רערעווש א ןיא רעטסאפעגניירא ןא טינ ךָאנ ,טערטרַאּפ רעקידעבעל א יו ןעזעגסיוא
 ךיז לָאז רע ,טונימ רעליטש א ףא טראוועג טָאה ,םאר רענעטעגאב רעטרוטילַאּפ
 לקיטש א ןטלאה ,רעדניק ענַיז עלא ןופ סענעסאכ יד ףא יװ ,ןוא ןבייהפוא ןענָאק
 | .עשָארד

 יז ,ןַיז טעוו עשָארד יד זא ,טסּוװעג טָאה ,קעוואלס ןוא עדגיוו ,רָאּפ עגנוי יד
 ףיז ןבָאה ייז .עכָארב עלענָאיצידארט עכעלרעטָאפ יד יו ,ןעמוק טפראדאב טָאה
 קילב םעד ןּפאכ סכעלייוורעטניה ךיז טימאב ןוא ןרעדנא ןטימ סנייא טקוקעגרעביא
 ןקידװעטמַאי-עכַאּפשימ םעד טָא רעביא טבעוושעג ץעגרע טָאה סָאװ ,רעטָאפ םענופ
 "ומ יד זיא ,טנאה רעד ןיא סָאק ןַיז ןָאטעג םענ א טָאה רעטָאפ רעד ןעוו ןוא .למוט
 ןבילבעג ,גנונעדרָא ןיא זיא ץלא יצ ,ןָאט קוק א ךיק ןיא ןעגנאגעג ןאד זיא סָאװ ,רעט
 םעד טכאמעג טָאה יז יו ,עזָאּפ רעבלעז רעד ןיא ,רעהעג סָאד טגנערטשעגנָא ,ןייטש
 אב ןבָאה ,טלעטשעגפוא ךיז טָאה עַײש ןעוו ןוא .טרָא ןופ קידנריר טינ ךיז ,טָארט
 ,רעצרעה יד ןּפאלק ןביוהעגנָא ןקעוואלס ןוא ןעדגיוו
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 עגער רעדעי למוט ןטפוהעגנָא ,ןטכידעג םעד ןטימ ןיא ןופ טָאה טַײצ עצנאג יד
 ,ןביילקרעדנאנאפ ךיז ןזיוואב טָאה עמ רעדייא ךָאנ ןוא ,םיאכעל א ןָאטעג גנורּפש א
 טָאה ,ןרָאװעג טקישעגסיורא זיא רע דעוװַאק סעמעוו ןיא ןוא ןבשזעכ סעמעוו ףא
 .רעטייווצ א טלקייקעגפוא ןיוש ךיז

 -עטש-רישזיריד א ןופ יװ ,טלעטשעגּפָא לָאמאטימ ךיז טסעג עלא ןבָאה טציא
 רעוו ,לקעשילעק ןביוהעגפוא ןא טימ רעוו ,טנאה ןיא לּפָאג ןטימ --- רעוו .עלעק
 .ףֵא לקיטש א ןדַײנשעצ םאב ,טימ רעד ןיא עמאס

 טלָאװ רע יװ ,ּפָאק ןטימ ?סיב א טלקַאשעגוצ ,טקוקעגמורא ןעמעלא טָאה עַײש
 -ראפ ,ןוא *,,.טינ ךַײא טרעטש ...עשָאקשינ; :רעטרעוו ןָא טגָאזעג רעדנוואב ןדעד
 ןבעגעג קוק א לָאמאכָאנ ,ןָאטעג טסוה א ,ענסנעּפ רעד רעביא ןגיוא יד קידנזיילג
 ;ןביױהעגנָא ןוא םעליוא ןפא

 ,ייסיובאר --
 ,עלאק-ןסָאכ ףא ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא טייקילעזטַײל רעכעלרעטָאפ טימ טָאה רע

 רָאלק ןדעי ךַײלג לָאזס ןוא ,קנאדעג ןַײז ןראּפשנָא טפראדאב ייז ףא טלָאװ רע יוװ
 ןיא רעירפ --- ןגיוא יד ןביוהעגפוא קירוצ ,ייז ןגעוו ןייג טעװ דייר יד זא ,ןרעװ
 םוראיוזא טלָאװ רע יװ ,םעליוא ןרעביא ןָאט בעווש א טזָאלעג ייז ךָאנרעד ,ךייה רעד
 סָאװ ,ךעסונ רעד זא ,טליפרעד ךַײלג טָאה רע .טפול יד ןָאט קעמש א טוָאלעג ךיז
 ענייז עלא ןופ סענעסאכ יד ףא סעכַארב עכעלרעטָאפ ענַײז ןיא ןדנעװנָא טגעלפ רע
 יד טיג סעּפע .עקניזימ יד סיוא טיג רע ןעוו ,דניצא טינ סעּפע ךיז טּפעלק ,רעדניק
 ,ןרעה םיא ןלעוו ןרעיוא יד טינ ןוא .שיט םאב ןציז ןשטנעמ

 ,רעקעטָאילביב רעד ,רעלדנאס יווייל ןטוכעמ רעד ןציז טינ לָאז םיא ןבעל ןעוו
 טלָאװ ,דָיי א ראט ךָאד רעבָא -- ןעלטאב א דיי א ראפ ךָאט ןיא טלאה רע ןכלעוו
 ןַײז ןופ טגָאזעגּפָא ןעוועג ןצנאגניא עקניזימ ןַײז אב ענעסאכ רעד ףא ךיז רע
 אב געהנימ רעטסעפיזזייא ןוא רעטלעטשעגנייא ןא ןעוועג זיא סע שטָאכ ,עשָארד
 יוזא ךיז ןבָאה סָאװ ,טַײלעגנוי עטנאקאבמוא יד טימ לַײװ .עכָאּפשימ רעד ןיא םיא
 יִצ ,רעכיז ןעוועג טינ טאמיק ןיוש רע זיא ,ןשיט יד םורא ןעוועג לּפלאַּפסימ סייה
 -ילַאּפ ןגעוו ןדייר ןעמ ףראד ייז טימ .ןשטנעמ-טלעוו ןענַײז סָאד .ןדִיי סָאד ןעגַײז
 קידלודעג יוזא טָאה םעליוא רעד ןעוו ,טציא רעבָא ...ךאז עשידִיי ןייק טינ ?עקיט
 ןזָאל םיא טנַאקעג טינ ןיוש ,ןטוכעמ רעד ,רע טָאה ,עזואּפ עגנאל אזא טראוועגסיוא
 -בָאג ,ןֹוא ןַיירא טלעוו רעד ןיא יוזא טאלג ןרעיוא-ןוא-ליומ עטלעטשעגנָא טימ ןציז
 לָאמאטימ ךיז טָאה םיא .טצעזעגרָאפ רע טָאה ,רעדניק יד ףא קידנבעג קוק א לָאמא
 -עגנוי יד טָא ךיוא ןגָאז וצ טָאה רע סָאװ ,ןיוש טסייוו רע זא ,סיוא טכאד א ןבעגעג
 ,טייל

 ןוא רעטרעוװ יד םאזגנאל ןעיצ ןעמונעג רע טָאה --- ,םָאלױָאה רעדייס רעד ---
 ןוא ,טנאה רעד טימ ןגעוואב יירפ ןענָאק לָאז רע יידעק ,סָאק םעד טלעטשעגקעווא
 ,,םיניומדאקימ ןרָאװעג טלעטשעגנַײא זיא -- ,ןביוהעגפוא רעדיוו םיא ךיילג

 :טצעזעגרַאפ ןוא טקוקעגמוא ךיז טָאה רע
 ןגייווצ יד סיורא טגנערב םיוב רעד ...םיוב םעד סיורא טגנערב דרע יד --
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 ןקיטסעפראפ וצ םיא יידעק רָאנ ,םיוב םעד ןרעוו רערעווש לָאז סע זא ,םורעד טינ
 ץנאג א טימ זיא יוזא ...שטנעמ םעד טימ זיא יוזא ...טניוו םענופ ןצישאב םיא ןוא
 ,..קלָאפ

 קירעגַײנ לכיימש םענעטלאהאבראפ טימ ןבָאה רעמיצ ןטרעפ םענופ טסעג יד
 ,דלָאגניײר עיײש ןענאטשעג זיא'ס ּוװ ,ןָאנבױא םוצ ןרעיוא יד טימ ןָאטעג יצ א ךיז
 -עגפוא םיא קירוצ עלַײװ רעדעי ןוא סָאק םעד טלעטשעגּפָארא עלַײװ רעדעי ןוא
 ,סאג רעד וצ רעמענעּפ יד טימ רעטצנעפ םאב ןענאטשעג ןענַײז סָאװ ,יד .ןביוה
 א ןבעגעג קיטַײדליפ ךיז ןבָאה ייז .ןָאנבױא םוצ סיוא עווערעק א ןבעגעג ךיז ןבָאה
 :טַײטאב טָאה סָאד ןוא ...ךיז ןשיוװצ רעביא קוק

 בייל רענעבירטעגכרוד רעטלא רעד ,ןעיירבסיוא טרָאד רע טעוו סָאװ ,ונא ,ונא;
 ".,ןגייווצ יד טימ םיוב רעד ..?עיּפילָאװָאנ ןופ

 טינ ,בוטש רעד ןופ סָאבעלאב רעד רָאנ טינ טליפעג טציא ןיוש ךיז טָאה עייש
 .קנאדעג ןַײז ןופ רעשרעה רעקידנעטשלופ רעד רָאנ ,רעדניק יד ןופ עטאט רעד רָאנ
 ךיק ןופ ןצכעגייט יד ןוא סנדָאלּפ יד ןגָארטעגרעדנאנאפ ןבָאה סָאװ ,סנרעווראס יד
 .ךָא ןוא טנעה יד ןיא ןצאט יד טימ ןייטש ןבילבעג ןענַײז ,ןרעמיצ ריפ עלא רעביא
 ,ּפעק יד טימ ןיילא ךיז וצ טלקָאשעגוצ ,טדער ןטוכעמ רעד יו ,טרעהעג םעטָא ןא
 טזָאלעגכרוד טינ ,םעד טימ טקיווקעג ךיז ןוא טרָאװ סעדעי טַייקעצ ןטלָאװ ייז יו
 סָאבעלאב רעד ןוא .סָאבעלאב םענופ גיוא ןטימ ןוא טנאה רעד טימ געוואב ןייא ןייק
 ,סעװָאשכאמ ענַײז ןיא ןעמּווװשעג זיא

 ןיילא יז ןרעוו זיא ,רעמייב יד ןופ ּפָא ןיילא ךיז ןכערב ןגייווצ יד זא רָאנ --
 טָא ...רעמייב יד ןרעוו ןכָארבעצ ךיוא טניוו םענופ ןזָאל ןוא טניוו םענופ ןגָארטראפ
 -- ,שיט םורא עקידנציז יד ןָאטעג ּפאכ א גיוא ןטימ רע טָאה --- ,ןעמענ רימָאל
 ,ןלױּפ ןופ ..,ענידעמ רעזדנוא ןופ טַײלעגנוי עקיטציא יד

 שיוויינג ,ןָאטעג עוועגיר א קידנעלכיימש ךיז ןבָאה שיט םורא עקידנציז יד
 :ןרעדנא םוצ רענייא רעמורא-ןטניה טעקָאמסעגסיױא

 | ,ןגַײװצ ---
 ,קנאדעג-טּפיוה ןַײז וצ ןעמּוװשעג ןגיוא עטכאמראפ טימ זיא דלָאגנייר עייש ןוא

 עמ רעכלעוו טימ ,גנוצעשגנירג רעד ןופ ןטָאש ןטסדנימ ןייק ךיז וצ קידנזָאלוצ טינ
 ,טרעהעג םיא טָאה

 שטַײד רעד סָאװ ,עמָאכלימ יד ןעוו -- ,טצעזעגרָאפ רע טָאה --- ,טציא ןוא --
 ןעגנאגרעד זיא ,דרע רעד ןופ לעָארסִיי רעכייז םעד ןשיװּפָא ףא ןבױהעגנָא טָאה
 ךיז טָאה רע -- ..טלעוו רעד ןיא עליהעק רעשידִיי רעטסערג רעד וצ ,ןלױּפ וצ
 -נעמענּפָארא טינ גנאל ,ןרעטלע ענַײז ןופ ןטערטרָאּפ יד וצ טנעוו יד ףא טקוקראפ
 ענַײז ןופ גנוקיטעטשאב יד טקוקעגסיוא ייז ןיא טלָאװ רע יוװ ,גיוא סָאד ייז ןופ קיד
 םיא ךעלקריוו ןטלָאװ ייז יו ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ןוא ייז ףא טקוקעג טָאה רע ;דייר
 רע טָאה ייז ןופ .ןעגנוקיטעטשאב ערעייז ןַײרא ךיז ןיא טמענ רע ןוא טגָאזעג סעּפע
 םעד םורא טעכָאפעג עקאט ךיז ןבָאה סָאװ ,יד וצ קילב ןַיז טריפעגרעבירא רעדיוו
 -- ,טלעוו רעד ןיא עליהעק עשידִיי עטסערג יד -- ,ןגייווצ עטגיוועגפוא יווװ שיט

22 



 -טדנעװעגנָא אזא טימ ןוא ייוו ןוא ץלָאטש ליפיוזא טימ טרעזאכעגרעביא רע טָאה
 ןדעי ןופ ץראה ןיא ןסַײרגַײרא ךיז לָאז ץלא סָאד זא ,טימאב ךיז טלָאװ רע יוװ ,טַײק
 ןלָאשגָאװ יד ףא ןגיילקעווא ךיז ,ןסיירגיײרא ךיז ,שיט םאב ָאד טציז סָאװ ,םענייא
 ..,ןוא קיגייוװניא

 ןטוכעמ םענופ עשַארד יד ןסירעגרעביא רענוד רעקידמענעג א טָאה לָאמאטימ
 .עקניזימ ןַײז אב ענעסאכ רעד ףא דלָאגנייר עַײש

 ןרָאװעג זיא'ס ןוא ,ןגיוא סנעמעלא ראפ ןַאסעג דנעלב א טָאה רעייפ קיטש א
 ריפ עלא ףא טלעטשעגנעמאזוצ ןעוועג זיא סָאװ ,שיט רעד .רעטצניפ קעטייוו זיב
 לירשעג-ענושעמ-עסימ א טימ ןוא ךָארב ןקידסעווָאמאה-ךעלאמ א טימ טָאה ,ןרעמיצ
 ןגעלעג ןענייז ןטכירעג יד .עילעטס רעד וצ ןָאטעג גנורּפש א טסעג-ענעסאכ יד ןופ
 ײ-רָאּפ-עכָאּפשימ יד טימ ןעמאזוצ ןזיוורעס יד ןופ ןָאלג ןכָארבעגנָא ןשיווצ ליד ןפא
 ,טגעוו יד ןופ ןרָאװעג ןסימשענּפָארא ןענייז סָאװ ,ןטערס

 ,רעריפשסיוא רעקידנעילפ רעשישטַײד א טָאה ,סאג רעד ףא ,רעבינגעקטנא
 -טפול רעד ןופ קע ןטימ זיולב ןוא עבמָאב א ןפרָאװעגּפָארא ךיז קידנריזומא
 ףא ,בוטש סדלָאגנייר עַײש ןופ רעטצנעפ ענעפָא יד ןיא ןָאטעג עכָאפ א עילאווכ
 .עקניזימ ןַײז ןופ ענעסאכ רעד

 "ישטייד רעד טקידנעעג טָאה עשָארד ענעביוהעגנָא רעכיז סינ סדלָאגנייר עַײש
 ,ןאלּפָארעא-ריּפשסיױא רעש

 ןיוש ןעמ טָאה ןענאלּפָארעא עשישטַײד יד ןופ ךערּפשעג ןקידרעטייװ םעד
 -עמ ייווצ ןופ ךאד א טימ טקעדעגוצ .סרעלעק יד ןיא ןבָארגאב קידנגיל ,טרעהעג
 "רעד ךיז טָאה סע טַײז רעכלעוו ןופ ,םעד טיול ,רענייא רעדעי טָאה ,דרע רעט
 ,טלעטשעגרַאפ טעליוב ךיז ,ןסיײרפוא יד ןופ רענוד רעקידנקירדרעד רעד ןגָארט
 -טרוד ןכָאװ יירד .סעבמָאב עשישטייד יד טציא ןעיסָאק סע טָאטש לייט א ראפ סָאװ
 יד טייגראפ'ס ןעוו ןוא גָאט רעד ןָא טמוק'ס ןעוו ,טסּוװעג טינ ןעמ טָאה דנאנא
 "עגמוא ןדעי טימ ןַײא ךיז טרעגלאוו ןיילא דרע יד זא ,טכודעג ךיז טָאה סע .טכאנ
 ןרָאװעג טיילגאב זיא רעגלאוועג רעקידנעלסיירטפוא רעדעי ןוא .זיֹוה ןטרעגלאוו
 :ערָאשאה רעטצכערקעגסיוא ןא טימ רעלעק ןיא

 ,סעיילא רעווָאדזאיוא ףא ןַײז ףראד סָאד ---

 ,דזאיעשּפ ףא זיא סָאד ---

 .רעווַאקלאשראמ יד ךיז טכערב סָאד --

 -ּפָארא ןא טימ ןסירעגכרוד ךיז ןעמ טָאה רעסאוו לסיב א ךָאנ סאג רעד ףא
 עמ .טרעהעג זיולב יז טָאה עמ .סאג יד ,ןעזעג טינ יז טָאה עמ .ּפָאק םענעגיובעג
 "רָאפ עריא רעדנאנאפ ךיז ןסילש ךָארב ןרעייהעגמוא טימ יו ,טרעהעג זיולב סָאה
 טָאה עמ .רערעדנא רעד ףא ענייא ןלאפ ןלייט ענעסָאלשעגרעדנאנאפ יד יוװ ,ןעמ
 שלא טיג יז יװ ,ןייצ יד טימ טצירק יז יװ ,סאג יד ,טַײרש יז יו ,טרעהעג זיולב
 ,סאג סיוא טרעוו יז יו .ךיז טרעדנע יז יװ .רעַײפ םעד בַײל קיטש א ָּא עלייוו
 םוצ םייחא ןסיירכרוד ךיז רעלעק םענופ סיורא קעוואלס זיא גָאט ןטעצכא ןפא ןעוו
 ןעוו ;זיוח סָאד ןעוועג טינ ןיוש זיא ,לטנאמ ןעמעראוו א ןעדגיוו ראפ ןעגנערב זיוה

29 



 סאג רעד ףא ןסַײרסיױרא טלָאװעג עדגיוו ךיז טָאה גָאט ןטסקיצנאווצ-ןוא-ןייא ןפא

 .סאג ןייק ןעוועג טינ ןיוש זיא ,םעטָא םעד ןּפאכרעביא לָאמ ןייא שטָאכ

 -רעסָאכ א יװ ,ןיילא יז טָאה --- ?עיּפילָאװָאנ יד ןעוועג ץעגרע ָאד זיא וו --

 ענעלאפעגנַײא ןוא ךָארב סעילאווכ עטרעווילגראפ יד וצ טדנעוװעג ךיז ,עקידעייד

 ,טנעוו

 ,זיא יז ּוװ ,טסּוװעג טינ טָאה יז .טָארט א ןכאמ וצ ןיהּוװ ,טסּוװעג טינ טָאה יז

 רענעלאפעגּפָארא ןא ץעגרע ןופ יו ןיילא ןברוכ םעד ןשיװצ ןענאטשעג זיא יז

 ןענאוונופ ,למיה רעד ןאראפ ךָאנ זיא סָאװראפ ,ןענאטשראפ טינ ןוא קיטשכָארב

 ,טכיל וצרעהא ךָאנ טמוק

 ,ןשטנעמ טקורעגסיורא ךיז ןבָאה סעוורוכ יד ןשיוצ ןטלאּפש ענעדיישראפ ןופ

 -נעמ עצנאג ןיוש ייז ןענַײז טָא .טרעמעג ךיז ןבָאה יז ...רעטסנעּפשעג וצ עכעלנע

 : .עטנערבעגרעביא .עצראווש .סעג

 רעקיטש ענעכַארבעצ ןוא עטנערבראפ יד רעביא ןענאּפש ןעזרעד טָאה עדגיוו

 רעייז ןופ ענייכש א ,רעזַײה יד ןופ ןגיּפשעגסיורא טָאה רעיײפ סָאד סָאװ ,לבעמ

 ,םעד ןָא טָארט ןייק טכאמעג טינ רָאי ןביז ןיוש טָאה סָאװ ,ענייקז עדנילב א .ףיוה

 סעלטאּפ עיורג ּפָאק רעד .ןיילא ןעגנאגעג יז זיא טציא .ןריפ יז לָאז רעצעמע זא

 יז יװ ,קילַײא ןעגנאגעג זיא יז .ןסירעגפוא -- ןגיוא יד ,ןביוהעגפוא ןעוועג זיא

 א ןעוו ,רעטקָאד א ךָאנ ןעמ טייג קילַײא יוזא .סעכילש ערטסקע ןא טאהעג טלָאװ

 ,דניקוצ טייג ןרעניוועג
 .עדגיוו ןָאטעג יירשעג א ריא וצ טָאה --- !ערפיש ---

 ?וד זיא'ס ,לרעטכעט סדלָאגנייר עייש ,עלאק ,וד זיא'ס ---

 ,סייווש ןטלאק טימ ענעגָאלשאב א ,עדגיוו טָאה --- ?ערפיש ,ןעד ךימ טעז ריא --

 | .קירוצ ףא ןָאטעג יצ א ךיז

 וצ םענָאּפ סָאד טעווערעקעגסיוא זיולב ,קידנלעטשּפָא טינ ךיז ,טָאה ענייקז יד

 .ןעדגיוו
 ,ךיד עז ךיא ,עלאק ,ךיד עז ךיא --
 :םיגוראה יד וצ ןוא ךָארב םוצ ןָאטעג סיוא קערטש א ךיז טָאה יז

 םיסיימ יד רָאנ ,ןעז לָאז ערפיש זא ,טלָאװעג טינ טָאג טָאה עקידעבעפ יד --

 ,ךָאד טסעז וד ,לרעטכעט סדלָאגנייר עייש ,ךָאד טסעז וד ...סיוא טינ םיא טכאמ

 ךָארב ןראפ רעבָא ןגיוא יד טכאמראפ טָאג רימ טָאה קיטליוװו ןראפ ...וינעלאק

 .ןעמעלא טימ ךַײלג ןעז ערפיש ףראד ךָארב םעד .טנפעעגפוא רימ ייז רע טָאה

 זיא סעוורוכ יד ןיא ןוא .רעטַײװ סעוורוכ יד רעכיא טנאּפשעגקעוװא טָאה יז ןוא

 .ןרָאװעג ןדנווושראפ ץעגרע יז

 רעד ןיא .ןביוהעגפוא ןדִיי עשיליוּפ סעגנעמ ךיז ןבָאה טכאנ רעבלעז רעד ןיא

 טזָאלעג ךיז יז ןבָאה טכאנ רעבלעז רעד ןיא .סופוצ קעווא יז ןענַײז טכאנ רעבלעז

 קעוואלס ןוא עדניוו טָאה טכאנ רעבלעז רעד ןיא ןוא .ץענערג רעשיסור רעד וצ

 .סעציילּפ יד ףא קעזקור ייווצ טימ *עזַײר-טַײצכָאה ,/ רעייז ןעמונעגרָאפ
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 סעלסעמ ןבלאהרעדנָא טריפעג ייז רעפָאש א טָאה לטנאמ-רעטניוו סעדגיוו ראפ
 ,געוו ןטימניא טזָאלעג ןוא .ןפרָאװעגּפָארא ייז רע טָאה םעדכָאנ ןוא ...ךערזימ ףא
 יז ןענייז .ןלָאצרעדנאנאפ ךיז ףא טאהעג טינ סלופטרעוו ןייק עדגיוו טָאה רעמ
 ךרוד ןוא טקארט-טּפיוה םעד רעביא גנאג געט ןביז ךָאנ ,סופוצ ןעגנאגעגקעווא
 עקיצראהמעראב ןופ רעזַײה ןיא ןוא רעבירג ןיא ךיז ןטלאהאבסיוא ןוא ןגעוו עקיטַײז
 געוו םענופ טייז רעד אב ןגעלעג זיא יז ,סיפ יד ןופ ןלאפעג עדגיוו זיא םירעיוּפ
 -געמ עקירעיורט עטגָאיעג יד .ןעז טינ לָאז קעוואלס זא ,טייהרעליטש טנייוועג ןּוא
 ןוא געוו םעד רעביא ןגָארטעג ןגיוא יד ןיא קערש-טיוט טימ ךיז ןבָאה סָאװ ,סעג
 "נָא ,ןבָאה ,ךעלעגעוו-רעדניק ,סעקשזַארד ,סענישאמטסאל יד ףא ןוא ןטַײז יד אב
 ןופ ןייוועג סָאד .סעילאווכ עקידנעקנירטראפ יװ ,טלקייקעגכרודא ךיז ,ענעלַאװשעג
 -ראפ ןכוז עזָאלטסיײרט סָאד ,םָארטש ןקידרעדנּוװזיב םעד טָא ןיא רעדניק עניילק
 -עג זיא עדגיוו .טפול עטעטיובעצ-קיטסבראה יד טליפעגנָא טָאה סעמאמ ענעריול
 ,ןענאטשראפ טינ ךָאנ ץלא טָאה ןוא געוו םענופ טַײײז רעד אב עטּפעשעגסיױא ןא ןגעל
 ,קירוצ ףא ןסירעג ךיז ןבָאה ןגיוא עטרערטראפ עריא .ןעמוקעגרָאפ זיא סניוזא סָאװ
 טָאה ,קילגמוא ןכעלפיירגאבמוא םעד טָא ןיא ךיז טניפעג ןיילא יז ּוװ ,קידנסיוו טינ
 ךיז ,זָארג ענעטַארטעצ סָאד רעגניפ יד טימ טּפאטעג ,דרע רעד ףא קידנגיל ,יז
 ,סיורא ריא ןופ ךיז טסַײר ץראה סָאד יװ ,טליפעג ןוא םעד ןיא טרעמאלקעג

 טשרע ךָאד סע זיא טָא !ןליוּפ זיא ּוװ ?םייה ריא זיא ּוװ ?ןרעטלע עריא ןענַײז ּוװ
 רעקירעיורט רעד טימ עשראוו טָאטש ענייש ריא ..ןעוועג רעירפ עגער א טימ
 םאב ...בוטש ןיא ךיז אב ןסעזעג טשרע ,ךיז טכאד ,ךָאד ייז ןענַײז טָא ...עיּפילָאװַאנ
 לָאמאטימ טרָאד טָאה רעוו ?ןסירעגסיורא ץלא סָאד טָאה רעוװ ...עטאט רעד .,.ןטאט
 ןשטנעמ ןוא ...ירפרעדניא ןעוועג טרָאד טשרע ךָאד זיא טָא ?רעטצניפ טכאמעג
 יד ןוא ,ךיז וצ רערעדעי ,עכעלדירפ ןוא עקיור ,ןסאג יד רעביא ןעגנאגעג ןענַײז
 ,עכעלדירפ -- רערעדנא רעד טימ ענייא ןטכַאלפעגרעביא קיור יוזא ךיז ןבָאה ןסאג
 רעסיז אזא ןגָארטעג ךיז טָאה רענטרעג-טָאטש יד ןופ ןוא ,עטצוּפעגסױא ןוא עביל
 טשיורעגכָאנ ןוא טקוקעגכָאנ ןדעי ןבָאה רעמייב יד ןוא ,ךעייר רעקיטסבראה-ירפ
 -ניהא קילבנגיוא ןייא ראפ ץלא סָאד זיא ּוװ --- ,טפאשקנעב ןוא גרָאז ליפיוזא טימ
 ,לטעלב קיטסבראה ןטָארטעצ ןדעי ראפ ןּפאכנָא טלָאװעג ריא ךיז טָאה'ס ?ןעמוקעג
 ..ןעמאמ רעד וצ יװ ,ייז וצ ןעילוטוצ ךיז ןוא ןייטשרעגלאוו ןדעי ראפ

 רעדעי וצ טנעה יד טקערטשעגסיוא ,ןעדגיוו ןבעל ןענאטשעג זיא קעוואלס
 טָאה טנעה יד טימ .ןעמענפורא יז לָאז עמ ,ןטעבעג ןוא ןישאמ רעקידנרָאפיײבראפ
 א ראפ ןבעגקעווא רע טעװ ,ךיז טימ טריפ ןוא טָאה רע סָאװ ,ץלא זא ,ןזיוועג רע
 -ראפ ןוא ןגָארטעגכרוד ךיז ןבָאה סנגָאװטסאל רָאנ .ןישאמ א ןיא טרָא לקערב
 ,טקערטשעג ייז וצ ךיז ןבָאה סָאװ ,טנעה יד ףא ךיז קידנקוקמוא טינ ,ןדנוווש

 טָאה ,טקארט-טּפיוה םענופ םָארטש םעד קידנפיולראפ ,געוו ןופ טַײז רעד אב
 ,טיידדעג ךיז .םאזגנאל ןעגנאגעג זיא רע ,ליבָאמַאטווא-רישזאסאּפ א ןסירעגכרוד ךיז
 לרעטצנעפ םעד ךרוד .טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה עלַײװ א ףא .רענייטש ןשיווצ יוװ
 קעוואלס זיא ,רעטלמוטעצ א .ןקעוואלס וצ ןָאטעג קנוװ א רענייא טָאה קינייװניא ןופ
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 םענופ סָאבעלאב רעד רָאנ ,ןרעלקרעד ןוא ןלייצרעד סעּפע טלָאװעג ,ןפָאלעגוצ

 .ןעדגיוו ףא ןָאטעג ךאמ א טנאה רעד טימ ןוא ןגָאלשעגרעביא םיא טָאה ליבָאמָאטוװא

 : .רעכיג --

 רעייז ןוא ןישאמ ןיא ןסעזעג ןיוש ןעדגיוו טימ קעוואלס זיא םורא טונימ א ןיא

 ןעקניזראפ ןוא ייז ןופ ןרעטייוװרעד ןעמונעג לענש ךיז טָאה םייה ענערָאװעג ווערָאכ

 .ןַײּפ ןופ טנורגּפָא ןיא

 ץלא ןגָארטעג ךיז טָאה ,ןקעוואלס ןוא ןעדגיוו ןעמונעגפורא טָאה סָאװ ,ןישאמ יד

 א ןסעזעג זיא רעפָאש ןבעל .ץענערג רעשיסור רעד וצ רעטנעענ ןוא רעטנעענ

 םענדנאמָאק א ןופ יװ .עקטארעדעפנָאק רעטשטיינקעצ א ןיא רעציפָא רעשיליוּפ

 -עג ןוא טַײװ רעד ןיא טקוקעגסיורא זָאלג ןטביוטשראפ םעד ךרוד רע טָאה טקנוּפ

 לָאז רע ןעגנוכַײװּפָא עכלעוו טימ ןוא יוזאיו ,רעפָאש םעד ןעגנונעדרָאראפ ןבעג

 .ןישאמ יד ןריפ ראפעג ןָא

 ןישאמ רעד ןיא ןָאנבױא זיא ,םענָאּפ סָאד טקעדעגוצ לאּוװ ןצראווש א טימ

 ןוא קעוואלס ןעוו ,ןגיוא יד ןביוהעגפוא טינ טָאה יז .יורפ עשיליוּפ עגנוי א ןסעזעג

 רעקירעיורט ןוא רעמוטש טימ רָאנ ךיז טָאה יז .ןישאמ ןיא ןַײרא ןענַײז עדגיוו

 ,סיפ עריא אב ןגעלעג זיא סָאװ ,ןאדָאמעשט םעד ןוא ,ןָאטעג קור א טַײײקכעלפעה

  ןענאטשעג רענעגיובעגסיוא ןא זיא טרָא ןטיירפאב םעד ףא .טלעטשעגפוא יז טָאה

 .ןישאמ רעד ןופ לטנעוו םוצ רעּפרעק ןצנאג ןטימ ןגיוצעג ךיז טָאה עדגיוו .קעוואלס

 רעקידנגייווש רעד טרעטש ןוא ץאלּפ ליפוצ טמענראפ יז זא ,טכודעג ךיז טָאה ריא

 .רעווש ןעגנאגעג זיא ןישאמ יד .רעיורט ןטכירּפָא לאּוװ ןצראווש םעניא יורפ

 ןַײז ףא קידנעגנירּפשרעטנוא ,רעציפָא רעד טָאה -- ?טעיטסָאמעגנַײא ךיז --

 ענייז וצ ןעלסקא יד רעביא ןפרָאוװעגרעבירא ,געוו קיטש םענעבָארגעצ א ןופ טרָא

 .ןרישזאסאּפ עטראוורעדמוא

 ענייז עלא טימ טמעטָאעגסיױא קעוואלס טָאה -- ,רעציפָא עינאּפ ,קנאד א --

 : ,םירווייא

 טּפאכעג קוק א קילב ןבלאה א טימ ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה רעציפָא רעד

 .לאווו ןצראווש ןיא יורפ רעד ףא

 קידנעוװערעקסיוא טינ ,טָאה -- ?ןאּפ רעד טקיטפעשאב ךיז טָאה סָאװ טימ --

 -ּפַא םיא רעטקישעג םוראיוזאיוו ,געוו ןפא טַײװ רעד ןיא ץלא קידנקוק ,ּפָאק םעד

 רעציפָא רעד ןָאטעג גערפ א ,ןישאמ ןַײז ןופ טַײקנדָאלעגרעביא רעד טימ ןראנ

 ,טסאג ןקיגעוװרעטנוא ןטנאקאבמוא ןַײז אב

 א טימ שטָאכ רעציפָא ןלעבָאנ םוצ ןעיירדסיוא טווּורּפעג ךיז טָאה קעוואלס

 יד ןעז לָאז רעציפָא רעקיצראהטוג רעד זא ,טלָאװעג טָאה רע .םענָאּפ ןבלאה

 "גייא טינ רעטרעוו ענייק ןיא ךיז ןָאק סָאװ ,ענַײז טַײקראבקנאד עכעלקירדסיומוא

 רעייז רע טָאה ,עגארפ רעטעשָאּפ רעד בילוצ רעטסיירטעג לָאמ ַײרד א ןוא ;ןסאפ

 ;ןָאטעג גָאז א ליטש

 .רעציפָא עינאּפ ,טנעדוטס א ןיב ךיא ---
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 יד ןופ ןעמעלא ןסירעגפוא ןוא ןָאטעג לסיירט ןקראטש א ךיז טָאה ןישאמ יד
 רעד ןופ ?ייטרעטניה םעד וצ ּפָאק םעד טיירדעגסיוא טָאה רעציפָא רעד .רעטרע
 ראפ ךיז טלָאװ רע יו ,לאּוװ ןצראווש ןיא יורפ רעד ףא ןָאטעג קוק א ,ןישאמ
 יידעק ,טייװ רעד ןיא זָאלג םעד ךרוד קידנקוק רעדיוװ ,ןוא ,טקידלושטנא ריא
 רע טָאה ,געוו ןטּפאלקעצ םעד רעביא ךיז ןעדיוה ענעשטנווועגמוא סָאד ןדיײמסיוא
 עלייוו א זיא רע .ןדָאלעגרעביא קראטש זיא ןישאמ יד זא ,ןָאטעג טכארט א ךָאד
 :ןעקנאדעג ענעגייא ענייז וצ ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ןֹוא קידנגַײװש ןרָאפעג

 ?טנעדוטס א ---

 טפלעה ףא טּפאכעגנַײרא ,רעּפָאש םעד ןָאטעג זיי א סעּפע לענש רעייז טָאה רע

 רע טָאה ,קילגמוא ןא ןדַײמ ןישאמ רעד קידנפלעה ,ןוא טנעה יד ןיא רעדור םעד

 ןפורעגסיורא םיא אב טָאה סע סָאװ ,ןעקנאדעג ענַייז וצ טרעקעגמוא רעדיוו ךיז
 ,טגעדוטס רעד

 ןא טָאה רע -- .ןבָאה טינ ןטעטיטסרעווינוא ענעגייא ןייק ךיג ןיוש טעװ ןליוּפ ---
 רעד ןיא ןייג ןפראד טציא טעװ טנגוי עשיליוּפ -- .ןָאטעג ץפיז םענעטלאהעגנייא
 יז ביוא ,ךאד א ךָאנ -- ,טרעזאכעגרעביא רע טָאה -- ,דמערפ רעד ןיא ...דמערפ
 יז ביוא ,ןענרעלסיוא ךיז ךָאנ סעּפע ...ןוא ,ןעוועטאר ,שיזיפ סנטסקינייוו ,ךיז טעו
 "אכָאנ טָאה רע -- ...יז רעדָא ...טיײקיטפאהדנאטש עשילארָאמ ריא ןטיהסיוא טעוו
 ןזָאל ךיז טעװ יז רעדָא --- ,לאּוו ןצראווש ןיא יורפ רעד ףא ןָאטעג קוק א לָאמ
 ...ןדנעטשמוא עקילעפוצ ןופ ןריזילארָאמעד

 רע ןכלעוו ךרוד ,זָאלג םוצ םענָאּפ ןטימ טעווערעקעגסיוא קירוצ ךיז טָאה רע

 ,לריוג ןרעטיב םעד םיא ףא טציא רע טָאה ןעזעג רָאנ ,געוו ןרעטיב םעד ןעזעג טָאה
 ...ףָארטש ערעווש א יו ,ןליוּפ ףא ןלאפעג זיא סָאװ

 םענעטלאהעגנייא טימ טדערעג רעטַײװ רע טָאה --- ,עפָארטסאטאק אזא ךָאנ --
 עמ רעדָא זיא ךָארב אזא ךָאנ -- ,טמיורעגנייא ןיילא ךיז סע טלָאװ רע יוװ ,קעטייוו
 א טימ ,ןגיוא עַײנ טימ ...סַײנאב ןצנאגניא ףוא טכאוו עמ רעדָא ,טנורג וצ טייג
 סָאװ ...ןגייב טינ ךיז טזָאל סָאװ ,ּפָאק אזא טימ ...ּפָאק םעַײנ א טימ ןוא ...ץראה ַײנ
 .סעברא ּפָאט א ראפ ןפיוקראפ טינ ךיז טזָאל סָאװ ןוא ...ןעלדנאה טינ ךיז טימ טזָאל

 -עגפוא ןא ןופ עירעטאמ ןוא טולב יוװ ,ןיילא ןעגנאגעג םיא ןופ ןענַײז דייר יד
 טיירדעגסיוא רעדיוו ןוא ןסירעגרעכיא ךיז עליו א ףא טָאה רע .דנווװ רענעטינש
 טּפאכראפ גיוא ןייא טימ טָאה רע זא ,יוזא לאוו ןצראווש ןיא יורפ רעד וצ ּפָאק םעד
 | :םענָאּפ סקעוואלס ןופ טפלעה א

 ?טרידוטש ריא טָאה סָאװ --

 טפלעה ערעדנא סָאד רעציּפָא םוצ טיירדעגסיוא קעוואלס טָאה --- ,עטכישעג --
 -לע-םענָאּפ ןרעדנא ןגעק רענייא ןעמוקעגסיוא עלַײװ א ןענייז ייז זא ,יוזא םענָאּפ
 ,סעזָאּפ עכעלריטאנמוא רעייז ןיא םענָאּפ

 טָאה ןיילא רע .טריסערעטניראפ ךיז רעציפָא רעד טָאה -- ?עשראוו ןיא --
 ,ןרָאװעג רעטנעענ סעּפע לָאמאטימ םיא זיא קעוואלס .עטכישעג טרידוטש ךיוא
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 טיירדעגסיוא ךעלריטאנמוא יוזא ןטלאה וצ רעווש ןעוועג טינ םיא זיא'ס יװ ,ןוא
 ,רעגיינ ןסיוועג טימ ןקעוואלס ןופ טדנעװעגּפָא טינ ךָאד םיא רע טָאה ,ּפָאק םעד

 ,ןגיוא יד טימ ןָאטעג לטניּפ א קעוואלס טָאה --- ,ץייווש רעד ןיא ---
 עמ יוװ ,ןעיָאזיב םענעטלאהאב טינ טימ רעציפָא רעד טָאה -- ...םה ...םה --

 םוצ ּפָאק םעד ןָאטעג סיוא יירד א קירוצ ,טעקאנ ןָאטעגסיױא עלַײװ א ףא םיא טלָאװ
 . טעטיסרעווינוא ןשיליוּפ ןיא זא ,ןטלאהעג ךיוא טָאה ריא --- ,ןישאמ רעד ןֹופ זָאלג
 .?עטכישעג ןענרעלרעד ךעלטנירג טינ ןעמ ןָאק

 טימ ענעסָאגעגנָא ,ןגיוא עיורג ענעלאפעגנַײא ענַײז טנפעעצ טָאה קעוואלס
 :טיײקרעטיב טימ ןוא רעיורט

 טינ ךיא בָאה טעטיסרעווינוא ןשיליוּפ ןיא סָאװ ,םעד ןיא זיא עטכישעג יד --
 ,דָיי א ןיב ךיא ...ןעמוקנָא טנַאקעג

 -יוטש סָאד .געוו ןפא ךיז טוט עס סָאװ ,ןעזעג טינ רעציפָא רעד טָאה עלַײװ אי
 ןַײז ,ןגױא יד ןיא ןעלדניוושרעטנוא ןעמונעג טָאה ןישאמ רעד ןופ זָאלג עקיב
 ,טייקלקנוט טימ טקעדאב ךיז ןוא רעפראש ןרָאװעג לָאמאטימ זיא טכיזעג קיכָאנק
 ןסיורג ןטימ עקטארעדעפנָאק עטשטיינקעצ יד ,ןּפיל יד ףא ביוטש טליפרעד טָאה רע
 ,ּפָאק ןפא ןקירד ןעמונעג םיא טָאה ןוא רערעווש ןרָאװעג זיא רעלדָא םענעכעלב
 יז ןוא סייווש םעד טשיװעגסיוא ,ריא ףא ןָאטעג קוק א ,ןעמונעגּפָארא יז טָאה רע
 .ןָאטעגנָא רעדיוו

 סעּפע ןגיוא יד טימ קידנזַײװ ,ּפָאק םעד ןָאטעג גיוו א רע טָאה -- ..ָאי --
 יו ,םענייק ףא קידנקוק טינ ,טרעזאכעגרעביא רע טָאה --- ..ָאי -- ,רעּפָאש םעד
 -רעביא עכולעמ עשיליוּפ יד טָאה ,ןרעיודאב םוצ -- ,עּפראכ א ןעוועג םיא טלָאװ סע
 םענופ ךָארב רעד ןוא ,םזיראצ םענופ ןטיז עטסגרע יד דנאלסור ןטלא םאב ןעמונעג
 ןופ ןסָאנעג טָאה ןיילא ןליוּפ שטָאכ ...טנרעלעגסיוא טינ טשינרָאג יז טָאה םזיראצ
 ,עיצוילָאװער רעשיסור רעד קנאדא טייקידנעטשבלעז

 טָאה רעציפָא רעד ןוא ,ןרעיוא-ןוא-ליומ ענעפָא טימ טרעהעג טָאה קעוואלס
 סָאװ ,טַײװ רערָאלקמוא רעד ראפ ןעוועג עדאווסימ ךיז טלָאװ רע יו ,טצעזעגרָאפ
 :ץענערג עשיטעווָאס יד ןגרָאבראפ ןטלאהעג ךיז ןיא טָאה

 -עגייא ןטימ רָאנ ,ןדִיי טימ רָאנ טינ טגירקעג ךיז טָאה עכולעמ עשיליוּפ יד --
 טלדנאהעג ,ליוו סע סָאװ ןוא ףראד קלָאפ סָאד סָאװ ,טרעהעגוצ טינ ךיז ...קלָאפ םענ
 םיא טימ ךיז לָאז יז ,עניוק א םעד ףא טכוזעג ,סקניל ףא ןוא סטכער ףא םעד טימ
 וצ טַײהניוװועג יד ...טאהעג טינ יז טָאה עדריוו ענעגייא ןייק לַײװ ...ןסעכִיי ןענָאק
 -נעטשבלעז ןיא דנעווטיונ רעד יו ,רעקראטש ןעוועג ךָאנ ריא ןיא זיא טפאשטכענק
 -סיורג םאב רעקעלרעלעט א ןרעוו ,עכולעמ יד ,ןעגנאגעגנַיא יז זיא ...טיײקיד
 ןכאמ טינ ךיז ןוא קונש ןרעביא לוויטש ןטימ םיא ןופ ןגירק ,םזישאפ ןשינאמרעג
 לָאז סע ,ּפָארא םענָאּפ סָאד קידנעטש ןטלאה קלָאפ סָאד ןעגניווצ ןוא ...קידנסיוו
 ...ףָאס םעד רימ ןבָאה טָא זיא ...ןעז טינ

 -נשיוו ,ןוא עקטארעדעפנָאק יד ּפָאק םענופ ןעמונעגּפָארא לָאמארעדיװ טָאה רע
 :רעלדָא ןטביוטשראפ ןפא טקוקעג רע טָאה ,ריא ןיא סייווש םעד קיד
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 ..זדנוא ראֿפ טינ ןוא ךייא ראפ טינ ...טנעדוטס עינאּפ ,ןליוּפ ןייק רעמ ָאטינ ---
 "רעטנוא ןופ סָאמ רעד טימ סיירג ענעגייא רעייז ןטסָאמעג ןבָאה טכענק עקיטכענ יד
 טשיליוּפ סָאד ןוא טעטיסרעווינוא םוצ טזָאלעגוצ טינ ךַײא ןבָאה יז ..ָאי ...גנוקירד
 ןייטשפוא לָאמא ךָאנ טעװ סע בוא ,טציא ..ָאי ...ןבעל םוצ טזָאלעגוצ טינ קלָאפ
 לריוג ןַײז רעמ ןיוש טעװ סע .טנרעלעגנָא ןַײז סע טעװ ,ךָארב ןַײז ןופ ןליוּפ
 ,..ןיילא ךיז רעסיוא ,םענייק ןעיורטעג טינ

 ןעדגיוו טימ ןוא ןקעוואלס טימ טנגעזעג רעציפָא רעד ךיז טָאה ץענערג רעד אב
 -ֹנָא רע טָאה ,עקטארעדעפנָאק ןַײז ןופ קעשאד םוצ רעגגיפ ייווצ קידנבייהפוא ,ןוא
 :עילימאפ ןַיז ןפורעג

 ,טקידלושטנא ..ןפערט לָאמא רעשפע ךָאנ ךיז ןלעװ רימ .יקסוואלסוגָאב! --

 -יירפאב רעטשרע רעד וצ זיב טּפעלשרעד טלמעד ךיז ןבָאה קעוואלס ןוא עדגיוו
 ןסעזעגּפָא ןוא וװערָאק ןטַײװ א אב טצעזאב ךיז ,טָאטש רעשיסורסַײװ-װערַײמ רעט
 ,םישָאדאכ ַײרד טרָאד

 "אלס .סעידעי ערערעווש ץלא ןעגנאגעג רעטַײװ גָאט א סָאװ ןענַײז ןלױּפ ןופ

 םענופ פעלק עקידעפָאסיוה יו ,סעידעי עקיזָאד יד טּפאכעגפוא ןבָאה עדגיוו ןוא קעוו

 רשגעטלאהעגּפָאמוא ץלא ,ןעוועג ןענייז ּפעלק עקיזָאד יד רעקראטש סָאװ ,ןוא ,לריוג

 םענופ ייז ןסיירסיורא ..ןרעטלע יד וצ ...םייהא קירוצ גנארד רעייז ןרָאװעג זיא

 טיג ייז זיא ןבעל סָאד .קַיור טכארבראפ טינ גָאט ןייא ןייק ָאד ןבָאה ייז .םעגנעג

 טלָאװעג טינ עליפא ייז ןבָאה גנוקיטפעשאב ויא-טינ-רעכלעוו א ןגעוו .עכינ ןעוועג

 ןבָאה ןשטנעמ .ןרעטלע יד טימ זיא סָאװ ,ןרָאלקסיױא םינ ןלצוו ייז זיב ,ןטכארט

 ,טרעקראפ ,ךיז ןבָאה עקינייא .ענעגָאלשעצ ןוא עטביוראב .ןעמוקנָא טצעזעגרָאֿפ

 "פג ןעדגיוו טימ םענייניא קעוואלס טָאה דנאנאכָאנ םישַאדאכ ירד .קירוצ טזָאלעג

 רעד ןיא ןזָאל ךיז טנַאקעג ןבָאה ייז .לריוג ןקידרעטַײװ רעייז ןגעווסיוא ןיא ןטלאה

 "ףופ ןבעל א ןביײהנָא ןוא סעגנעמ עקידנעמָארטש יד טימ ןעמאזוצ דנאל ןופ ףיס

 ףשיטאיזא-לטימ יד ֹוצ ,ךערזימ ףא ןָאלעשע ןא ןעגנאגעגּפָא זיא גָאט ןדעי ,ַײנסָאד

 רעד ךופ ןרָאװעג טריטנעמאלגער עקידרעטַײוװ סָאד זיא ייז ראפ רָאנ ,סעּפעטס
 ףנעבילבראפ יד ןופ ..שיּפילָאװָאנ רעטשיװעגּפָא רעד ןופ .,,,םייה רעווערָאכ
 .יןרעטלע

 רצ ןעוו ,ןעדירפ טימ ןשינעגעגאב ענַיז ןופ טנעקעג ייז ןבָאה ןסָארג דראנרעב
 זוא טפָא רעייז ןעמוק רע טגעלפ טסערא ריא סייב .עשראוו ןייק ןעמוקּפָארא םגעלפ
 ,קאיוואּפ ןופ ןעמוקאבסיורא יז לָאז עמ ,טלעוו יד ןגיילנַײא טייחרעקניליטש טגעלפ
 ןבָאה ייז ןעוו ,טציא .ןעזעג טינ רעמ םיא ןבָאה ייז ןוא ,ןדנווושראפ רע זיא ךָאנרעד
 ,טגעָאג ןרָאװעג ייז רע זיא ,טָאטש רעשיסורסַײװ רעטיירפאב רעד ןיא טנגעגאב םיא
 םיא ןבָאה ייז .טוָאלעגּפָא טיג םיא ןבָאה ייז .עכָאּפשימ רעד ןופ רענעגייא ןא יו
 ןעניווו ןבילבעג ןיוש רע זיא טרָאד ןוא ,וװערָאק ןטיײװ רעייז וצ ךיז טימ ןעמונעג
 טינ דראנרעב ייז טָאה קירוצ ךיז ןרעקוצמוא ףא טומ ןייק רעבָא .ןעמאזוצ ייז טימ
 ,ןבעגעגוצ
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 ןא ןעוועג זיא -- ,טענַײטעג רע טָאה --- ,טרָאד ןרעטלע יד ןזָאלרעביא --|
 ,ןיזמוא ןא זיא ייז וצ דניצא ךיז ןרעקמוא רָאנ ,קילגמוא

 ,ןבעגעגרעטנוא טינ עדגיוו ךיז טָאה --- ,ךָאד ןעמ טייג ןגעווטסעדנופ ---

 -עביא טזָאלעג טינ ךיז דראנרעב טָאה -- ,ןכאז עטסנעלק יד ןופ זיא ןייג --
 טעװ ריא זא ןוא .קיטכיוו זיא -- ךיז ןרעקמוא .ץלא טינ ךָאנ זיא ןייג --- ,ןדייר
 ךיז ךיא לעװ ,קירוצ טרעקעגמוא ךיז ,ןיהא קידנעייג ,טָאה סָאװ ,םענייא ןזַײװ רימ
 -- ,טציהעג ךיז רע טָאה -- ,ןלױּפ ןייק טינ ךָאד טייג עמ .ןראּפש טינ ךַײא טימ
 ,לעציה םוצ טייג עמ .שטַײד םוצ טייג עמ

 ךיז טָאה -- ?עטעדנוווראפ דלעפטכאלש ןפא רעביא סע טזָאל רעוו רעבָא --
 ,ןעדגיוו ראפ ןלעטשנַײא טוװרּפעג קעוואלס

 ייז טגָארט עמ ,רעביא טינ עטעדנוווראפ ןייק ןעמ טזָאל דלעפטכאלש ןפא ---
 ןייא אב רָאנ .רעַײפ ןטסערג םעד רעטנוא .ןעמוקנָא טינ לָאז סָאד רעווש יו ,סיורא
 דרע יד ןעוו רעבָא .דרע רענעגייא רעד ףא ןענַײז עטעדנוווראפ יד ןעוו :גנידאב
 ןעיירפאב ןוא עניוס םעד ןגָאלשּפָא ךיז ןעמ טווּורּפ טלמעד ,עניוס םאב ןיוש זיא
 -וצמוא ךיז סָאװ ָאטינ .רענאזיטראּפ א רעוו .דלאוו ןיא קעווא ,קעוואלס ,ייג .דרע יד
 .עיפילָאװָאנ ןייק רעמ ָאטינ .עיּפילָאװָאנ ףא ןרעק

 טפראדעג טָאה סָאד .ןעדגיוו ףא טקוקעג ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה קעוואלס
 -ראפ סעדגיוו ןגעק רָאנ .קידנגייצרעביא ןענַײז ןטנעמוגרא סדראנרעב זא ,ןטייטאב
 ,ץלא ראפ ןוא ריא ראפ ךעלטרָאװטנאראפ זיא רע .ןלעטש טינ ךיז רע ןָאק גנאל
 טָאה טַײקכעלטרַאװטנאראפ עקיזָאד יד ןרעדילגעצ .סעכייש א ריא וצ טָאה סָאװ
 -ָאד יד ןטסָאקּפָא ןפראדאב םיא טעװ סע לפיוו ,ןיילא ןעדגיוו ןזָאלרעביא טייטאב
 ,ןטכארט טלָאװעג טינ קעוואלס טָאה ,טַײקכעלטרַאװטנאראפ עקיז

 ןיא ןעגנאגעגסיורא ,ןדראנרעב ןופ טיילגאב ,טנוװָא םענעי ןיא ייז ןענַײז יוזא טָא
 יז ןענַײז יוזא טָא .טיײקטמיטשאבמוא רעד ןגעקטנא עכורעוואז רעקייינש רעד
 -עגרעביא לָאמ ןטצעל םוצ ןקילב ערעייז ךיז ןבָאה יוזא טָא .גוב םוצ ןעמוקעגנָא
 קעווא ןוא רעטרעוו ןָא טנגעזעג ךיז יז ןבָאה יוזא טָא ,קילב סדראנרעב טימ טציירק
 טימ ,ןיטנאּפרעס ןקידנעקסאילב טימ יװ ,יינש טימ ענעטָאשאב ,טכאנ רעד ןיא
 ענעטלָאּפשעג עגנאל יװ ,סיפ יד רעטנוא סנטָאש ענעפרָאװעגסױרא עצראווש

 | ,סעשזיל
 ,קילב ןַײז ןופ ןדנּווושראפ ןענַײז ייז זיב ,טקוקעגכָאנ יז טָאה דראנרעב
 ןיילא טעװ רע ןיהּוװ :טכארטעג טַײצ עצנאג יד דראנרעב טָאה סגעווקירוצ

 -סיורָאפ רעווש זיא ,טסבלעז םיא טימ ןעשעג טעװ סע סָאװ ,טינ רע טסייוו ןעמוקנָא
 ךיוא רע זיא סענָאברָאק עקיניזמוא ןוא עקיטיינמוא ייווצ עקיזָאד יד ןיא רָאנ .ןגָאזוצ
 ,ןגייצרעביא ייז ןַײז וצ ףראדאב סע יװ טנָאקעג טינ טָאה רע .קידלוש זַײװלײט
 שטָאכ .טלעטשעגנגעק גונעג טינ ךיז טָאה רע .סָאװ טימ טאהעג טינ טָאה רע שטָאכ
 ,קיטכעמנָא רעשָאיאה-לכייס רעד זיא ןלאפ עכלעזא ןיא

 ;טכארטעג רע טָאה ךָאנ ןוא
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 ןגָארט טפראדאב ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עגנוי ןוא עטנוזעג ייווצ עקיזָאד יד ןיא

 ןווורּפ רָאנ ךיז טעוװ סע רעוו ,םענייא ןדעי ןעלגרָאג יד ןיא ןעזירהנייא ךיז ,ןסקיב

 ייווצ יד טָא ןיא --- ,ןבעל רעייז ראפ ,טלעוו רעייז ראפ ןגָאלש ךיז ,ןעגנערבמוא ייז

 עמאס יד ךרוד ,ןפיוא ןכעלדנעטשראפמוא ןא ףא ךיז טָאה ןשטנעמ עטנוזעג עגנוי

 -"קערש יד טָא .םעשאה-שעדיק רעד יינסָאדנופ ןסירעגכרוד ןגעוװו עטסטראוורעדמוא

 -רעד ןּפאטע עטמיטשאב ףא סע זיא ןדִיי אב סָאװ ,דרָאמטסבלעז ןופ םרָאפ עכעל

 ,"קלָאפ ןופ דרָאמטסבלעז ןקילייה; וצ ןעגנאג

 -עוואז רעד ןופ ןסירעגסיוא ךיז עלייוו רעדעי רע טָאה --- ?יײז וצ סע טמוק יוו;

 ךיז ןבָאה סָאװ ,קאזקור םענופ סעקיילש יד קידנבייהרעטנוא ,עגארפ א טימ עכור

 סָאװרָאנ ,עטנוזעג ,עגנוי ?ייז וצ סע טמוק יוװ --- ,סעציילּפ יד ןיא ןטינשעגנייא םיא

 רענעי ןיא טיירדעגסיוא עלַײװ רעדעי ךיז רע טָאה -- ,ןבעל ןיא ענעגנאגעגסיורא

 אזא ןוא -- ,עכורעוואז רעד ןיא ןדנּוװשראפ ןענייז עדגיוו ןוא קעוואלס ּוװ ,טַײז

 טינ ץלא רע טָאה -- ,עביס יד טינ טגיל יצ !לריוג םעד טַײקיביגכָאנ עוויסאּפ

 "דימ רעד ןיא !?עפוג קלָאפ ןיא --- ,טַײקכעלפיירגאבמוא ןופ ךיז-וצ ןעמוק טנָאקעג

 םוטעמוא םעד ןיא .טַײקיזַאלטכיזסױא רעד ןיא .טַײקטּפעשעגסיױא רעד ןיא ,טַײק

 ןדַיי יד זיולב ךעלמיטנגייא סָאד זיא יצ ,טגלָאפראפ ןַײז קידנעטש ןוא רעקפעה ןַײז

 יד רעביא ןשרעה ןיא רעטלאלטימ רעד ךָאנ טלאה ,טַײז ןייא ןופ ,ּווװ ,ןלױּפ ןופ

 יד ראפ שינעלגנאר עזָאלטכיזסיוא זיא -- ,טַײז רערעדנא רעד ןופ ,ןוא רעטימעג

 ןפא ןזיװעגנָא ןַײז עקידנעטש סָאד ,טַײקטרעדנוזעגּפָא ,טכער עראטנעמעלע עמאס

 רע טייג יצ ,לושכיוה א ןיא ערדעטאק א אב רע טייטש יצ ,דיישרעטנוא ןָא ,םאכ

 ןופ עניס טימ ןוא םאס טימ רע טצירּפש יצ ,ךעלאג א ןופ ענאטוס א ןיא ןָאטעגנָא

 ךָאד זיא ?טיײקיביגכָאנ רעוויסאּפ ןופ עביס יד ןַײז סָאד לָאז .םייס ןיא ענובירט רעד

 ןייק רעכָאב א ןעגנאגעגקעווא עיּפילָאװָאנ רעד ןופ דלָאגנייר עייש ןבלעז םעד אב

 .עינאּפש ראפ רָאנ ,ךיז ראפ רָאנ טינ עדאגירב-ןיװטָאב רעד ןיא ןגָאלש ךיז עינאּפש

 סעדייז ענַײז טנערבעג טָאה עמ ּוװ ,רעטלאלטימ ןשיסאלק ןופ דנאל םעניא קעווא

 ךָאנ ךיז טגָארט ןייבעג רעייז ןופ שא סָאד ּוװ ,סנפיוהרעטייש ףא טייהרעקידעבעל

 טינ ?עדירפ -- סדלָאגנייר עייש רעטכָאט יד ןוא ...טפול רעד ןיא םורא טציא זיב

 -- ןגָאלשעג טינ ןעד ךיז יז טָאה .עיּפילָאװָאנ רעד ףא ,ןליױּפ ןיא זיא ,עינאּפש ןיא

 ןיא רעשפע ןוא ?רעטָאפ םענעגייא ריא ןגעק יא ,טכאמ רעשילוּפ רעד ןגעק יא

 סָאװ ,ץנעצסינימער עכעלטכישעג א יװ ,רעמ טינ םעשאהישעדיק רעַײנ רעד טָא

 וצ קלָאפ םאב םענָאּפ סָאד סיוא טעווערעק ןוא ךָארב-סקלָאפ ןסיורג א ךָאנ טמוק

 זיא עשז סָאװראפ ..?טנעה יד ּפָארא םעד אב טזָאל ןוא טַײקכעלדיײמראפמוא רעד

 ךָארב רעד ןעד ךיז טָאה ?דנאבראפנטעווָאס ןיא !?דנאלסור ןיא ןעשעג טינ סָאד

 -גטעווָאס ןיא ןדִיי יד ןופ רעצרעה יד ןיא ןפורעגּפָא טינ טלעוו רעד ןיא ןדִיי יד ןופ

 ?גנורעטישרעד עטסערג יד ייז אב ןפורעגסיורא טינ ךָארב רעד ןעד טָאה ?דנאבראפ

 טנָאקעג טָאה סָאד זא ,ךעלגעמ .טזָאלעגּפָארא טינ טנעה יד ייז אב ךיז ןבָאה ךָאד ןוא

 ןבָאה ייז לַײװ ;ןבעל טרעדנוזעגּפָא ןייק טינ טרָאד ןבעל ייז לַײװ ,ראפרעד ןעשעג

 טלייטצג טרעוו'ס יו טקנוּפ ןוא ;ןעגנולסיירטפוא עלאנָאיצאנ ערעדנוזאב ןייק טינ
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 ךיז ןסיג קלָאפ ןייא ןופ ןטפאז ןוא .רעיורט רעד טלייטעג טרעוו יוזא ,דיירפ יד
 טרָאד קלָאפ םוש ןייק אב ךיז ןָאק'ס ןוא ,קלָאפ טייווצ א ןופ ןרעדָא יד ןיא רעביא
 קלָאפ ןייא ןייק לַײװ ,ןַײז טינ לָאז רעיורט רעד סיורג יו ,טנעה יד ןזָאלּפָארא טינ
 ,"ןיילא טינ טרָאד זיא

 ןוא טניוו םעד ןגעק ןדיינש ךיז ןקידטעּפמיא ןַײז ןופ סייה ןרָאװעג םיא זיא'ס
 ,טרענימעג טינ רע טָאה גנאג ןַײז ןופ ּפמעט םעד רָאנ .עכורעוואז רעקייינש רעד
 -ָאשכאמ ענַײז ןופ טקיטסעלאב ,ןוא טעּפמיא ןבלעז ןטימ רעטַײװ ןעגנאגעג זיא רע
 :ןיילא ךיז וצ טדערעג רע טָאה ,סעוו

 :םעד ןיא ןגיײצרעביא ךיז ןוא ןעז טשרע ןעמ ףראד סָאד טָא רָאנ ..ָאי ,ָאי --
 -עזָאלבראפ רעד ןיא ּפָאק םעד ןָאטעג בייח א טַײקרעטנומ טימ רע טָאה -- ,ָאי ,ָאי
 ,טיורב טימ ןוא ךאד ןכעלטניירפטסאג א טימ םיא וצ ןעקנּוװעג טָאה סָאװ ,טַײװ רענ
 טימ ,סעינאוועטשיר טימ ןוא ןדָאװאז ןופ ךעלרעַײּפ עטלטַײהראפ-ךעלמייח טימ
 ..ןדירפ ןוא דיירפ עדמערפ ךָאנ לַײװרעד טימ ןוא גייטשפוא ןופ ןרָאי עבראה

 ןוא ּפָאק םעד ,טעוליס א טנכיײצעגנָא ךיז עכורעוואז רעד ןיא טָאה ןגעקטנא ןופ
 א ךיוא -- עציילּפ רעד ףא .קילשאב ןטיינשראפ א ןיא טלקיווראפ םענָאּפ סָאד
 .קאזקור

 -רעפ יד ןיא ןאמ א טלייטעגסיוא ךיז טעוליס םענופ טָאה קילבנגיוא ןייא ןיא |
 רעד טָאה קילבנגיוא ןטייוצ םעד ןיא ןוא ,זָאנ רעטקיטניװעגּפָא ןא טימ רעקיצ
 .עלעפרעד קידצענערגַײב א וצ געוו םעד ןדראנרעב אב טקידנוקרעד ןיוש ךיז ןאמ

 .ןָאטעג גערפ א דראנרעב םיא טָאה -- ?קירוצ טייג ריא --
 טָאה ןוא ליומ סָאד לברא םענעריורפראפ ןטימ ןָאטעג שיוו א טָאה ןיושראּפ רעד

 טקאהעגּפָא גנאלק רעדעי טלָאװ רע יװ ,זיײװכעלקיטש רעטרעוו ןקָארב ןעמונעג
 :זייא קיטש רעקידנעייג רעסיורג א ןופ

 ..ןעַײג ענַײמ סערָאצ יד ?ַײג ךאי --
 קילשאב םענעריורפראפ ןקיציּפש םעד טימ ּפָאק םעד ןָאטעג יירד א טָאה רע

 ;ליומ םענעריורפראפ םענופ טפמעדעגסיורא ןוא טַײז רעטמיטשאבמוא ןא ןיא
 ...סעווָאמאה-ךעלאמ םעד םעלָאשעב ןייגרעביא רָאנ לָאז עמ --|

 ןוא סיפ יד זיב ּפָאק ןופ ןיושראפ םעד ןטסָאמעגּפָא לָאמאכָאנ טָאה דראנרעב
 טימ ןָאטעג ךאמ א רָאנ רע טָאה .ןעילעמשטירפ טלָאװעג טינ םיא לָאמאטימ ךָאד
 :גוב טַײז רענעי ףא ןגיוא יד

 ...דָיי בער ,סעִידעי ערעטיב רעייז ןעייג ןטרָאד ןופ --
 טָאה --- ?סעידעי ערעטיב ןייק טינ ןעייג ,שטנעמ רערעַײט ,ןענאוונופ ןוא ---

 .רעייג רעקיטכאנאב רעד ןגָאלשעגּפָא ךיז ץפיז םענעריורפראפ א טימ
 -יורפראפ םעד טָא וצ רעטנעעג טָארט םענעדיישטנא ןא טכאמעג טָאה דראנרעב

 :קילשאב םענער
 ?ןדִיי יד טימ טוט שטַײד רעד סָאװ ,טסייוו ריא .שטַײד רעד רעבָא --
 ...טגָאז עמ יו ,יוזא טינ זיא עסנאמ יד ...עה --
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 ןייק רעמ דראנרעב טָאה -- ,קילשאב עינאּפ ,רעבלעק יד יו .טעליוק עמ --
 ,ןטסישאפ ןענייז טרָאד .ןשטנעמ ןייק טינ ןענַיז טרָאד -- .טאהעג טינ ןיוש דלודעג

 .ךַאד ייז ןזָאל ןעלדנאה רעבָא ---
 רע ,שינעפעשאב ענעריורפראפ-בלאה יד טָא קידלקע ןרָאװעג זיא ןדראנרעב

 ;קירוצ ףא ןָאטעג זָאל א ךיז טָאה

 ?דיל בער ,ןגָאז ךייא לעוו ךיא סָאװ ,טסייוו ריא ---
 ,קילשאב רעד ןָאטעג יצ א ךיז טָאה -- ?ינ --
 ףיז ףראד ךַײא ףא .ךיײא ףא ךיז טגייל יינש רענייר רעד טָא סָאװ ,דָאש א --

 ,ךַײא ףא טרָאד טראוו יז ,טייג ...עטָאלב ןגייל
 רע טָאה ןגָאז רָאנ ,עײדרעסַאכ א יװ ,ןדראגרפב טקוקעגנָא טָאה ןיושראפ רעד

 ,טנַאקעג טשינרָאג ןיֹוש םיא

 -ראפ ןוא ןענאּפש טזָאלעג ךיז דראנרעב טָאה טירט עטסעפ ןוא עסיורג טימ
 רעדעי ךיז טָאה רענייז ןטָאש רעד זיולב .טַײװ רעקייינש רעד ןיא ןרָאװעג ןדנּוװש
 .געוו טַײז רערעדנא רעד ףא געוו טַײז ןייא ןופ ןפרָאװעגרעיא עליו

 -וועריימ ןטיירפאב םענופ טעטש ןוא טעטש עשיניארקואדוועריימ עטיירפאב
 ,םיטיילּפ רעטנזיוט רעטרעדנוח ןעגנולשעגנייא ןבָאה דנאלטורסַײװ

 יד ראפ ץאלּפ טכאמעג ןוא ןָאטשג קור א ךיז ןבָאה רעניווונייא ענעסעזעגטלא
 .עטעוועטארעג

 -אסכא עקיליײװטַײצ ןיא ןרָאװעג טלדנאווראפ ןענייז םישָארדעמעטָאב ןוא ןלוש
 .סעינ

 ,טציילפראפ ןעוועג ןענַײז ךעלקענאג ןוא רעמעדיוב
 עטעוועטארעג טַײנ עקידנעמוקוצ טימ טלדורּפשעג ץלא ךָאנ ןבָאה ןסאג יד רָאנ

 ,ןליוּפ ןופ

 ,סעטאמש עטצעל יד םיטיילּפ יד ףא ןפרַאוװעגפורא ןבָאה טסערפ עקיראוונאי
 טינ ןבָאה ןשטַײד יד סָאװ ןוא קילגמוא םעד ןופ טעוועטארעגסיורא ןבָאה ייז סָאװ
 טולב ,קעטייוו טפירטעג טָאה םענייא ןזשי ןופ .עטיילּפ רעד סאשעב ןבױרּפָא ןזיוואב
 "נאגעג זיא סע ןענאוונופ ,ןיהא טקוקעג ץלא ךָאנ ייז ןבָאה צלא ,טַײקנכָארבעצ ןוא
 םוצ טרעהעגוצ ךיז .ןגיוא עקידלװַא טימ טקוקעג .יירשעג טקיטשרעד א ןעג
 :עידעי רעדעי טַײקעגרעביא ןוא טעריקכעג .טרָאד ןופ עלעטניוו ןטסדנימ

 ןענעגעזעג ןיוש ךיז ןעמ ףראד יצ ?גנאל ףא זיא קילגמוא רעד זא ,ךיז טקיש --
 ?קידנעטש ףא םייה רעד טימ
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 ,ןטאט א --- רע ,טולב ןגייא טרָאד טזָאלעגרעביא טָאה רעטעוועטארעג רעדעי
 ,ןעוועג ייז ראפ ןענַײז סָאװ ,םירָאװק --- רעוו .םיוויורק --- רעוװ .ןעמאמ א --- רע
 רעביא ןעגנאגעגמוא ייז ןענַײז ,ןגיוא ענעסירעגפוא טימ ,יוזא טָא ...עקידעבעל יו
 -רעדנאנאפ ךיז סעּפע ,טרָאד ץלא ךָאנ -- רעצרעה יד רָאנ ,ָאד --- סיפ יד ,ןסאג יד
 יד ףא געט ענעצנאג יוזא ןוא ,סענ א ףא טראוועג ,ןטנגעגאב ןדעי אב טגערפעג
 ,סרעגעלעג עגנע יד ףא טכענ ענעצנאג יוזא ןוא ,ןסאג עקידלמוט

 גָאט ןדעי .טרעהעגפוא טינ טָאה ץענערג רענעפָא רעד ךרוד םָארטש רעד ןוא
 ןוא סעכָאּפשימ ,ךעלטעטש עטקידיילעגסיוא ןופ סענכאמ עַײנ ןזיוואב ךיז ןבָאה
 -- עקינייא ,עטעקאנ-בלאה ןעמוקעגנָא ןענַײז עקינייא ...רעייגסופ עקיצנייא
 .ךעלטעבגָארט עטכאמעג געוו ןיא ףא ןגָארטעג ןעמ טָאה עקינייא ,עטרישזאדנאבראפ
 -רעטנוא ןא ןיא טזָאלעגרעביא ייז .געוו ןטימניא טנגעזעג ךיז ןעמ טָאה עקינייא טימ
 ..סנּפָאקוצ ןייטשרעגלאוו לקיטש א טימ רעווייק ןקיגעוװו

 עטקיטכעמלופאב עשיטעווָאס ןענופעג ךיז ןבָאה סע ּוװ ,ץענערג עמאס רעד ןופ
 .ןטרָאּפאר ןוא ןטכיראב-ןָאפעלעט ןעגנאגעג ןענַיז ,עזָאלמיײה יד ןענעגעגאב ףא

 ןופ ,טָאטש-זיירק רעד ןיא ןָאיאר ןופ ,ןָאיאר ןיא עוואטסאז רעקניניילק א ןופ
 םוראיוזא ןוא ;עװקסָאמ ןייק --- טרָאד ןופ ןוא ,קסנימ ןייק --- טָאטש-זיירק רעד
 ,ןליוּפ ןופ טמָארטשעג ןבָאה סָאװ ,םיטיילּפ עזָאלמיײיה ןופ גנוציילפראפ יד זיא
 ,דנאל ןצנאג ןראפ קיטכיזנַא ןרָאװעג

 -ייוצ א טָאה טָאטשיזײרק רעד ןיא סעדייבעג עטסמענרָאפ יד ןופ ענייא ןיא
 ןיא קידנזָאלב ,גנאר ןכיוה ןופ ןאמרעטילימ א ,קאיריביס רעקירָאיקיסַײרד-ןוא
 ענעטלאהאבראפ-ףיט ענַײז טימ ןָאטעג ץילב א עליו רעדעי ,לביירט-ןָאפעלעט
 ;ןגיוא עיורג

 .וועייוואראק טדער עס ?אדָארָאבײמ ,ךימ טרעה ריא .אדָארָאבַײמ ---
 טרעה עמ זא ,טקיטעטשאב שינָאפעלעט טָאה סָאװ ,עזואּפ רעניילק א ךָאנ ןוא

 -ניל רעד טימ לבַײרט סָאד ןעמונעגרעביא וועייוואראק טָאה ,ןרעדנא םעד רענייא
 ןעמוקאבסיורא טנאה רעטכער רעד טימ ,רעיוא ןקניל םוצ סע טגיילעגוצ ,טנאה רעק
 םיא וצ ךיז טָאה סע סָאװ ,סָאד ןריטָאנ ןעמונעג ןוא טפיטשַײלב א טימ טָאנקָאלב א
 -ָאנראפ סָאד טרעזאכעגרעביא ןוא טריטָאנ טָאה רע .ןָאפעלעט םענופ ןגָארטרעד
 ;ןסירעגרעביא טייצ וצ טייצ ןופ ןוא עטריט

 טימ ךַײא אב ךיז טרעה סָאװ .טיורב :גָאז ךיא .טראוו ,אדָארָאבַײמ ,טראוו ---
 ?טיורב

 גנוגעוואב ןָא לבַײרט-ןָאפעלעט ןיא ןגיוזעגנייא ןעוועג עלַײװ א זיא וועַײװאראק
 ;טלדיזעגסיוא ךָאנרעד ךיז ןוא

 -רעבירא עקנארק יד .טינ סע זיא גנורעפטנעראפ ןייק .אדָארָאבַײמ ,טוג ,ונ ---
 סָאד ייז ףא טכארבעג טָאה עמ סָאװ ,יד ףא ?עכלעוו ףא .סנגָאװטסאל ףא ןריפ
 -ייבעג וועייוואראק ןיוש ךיז טָאה --- ,אדָארָאבַײמ ,טדער עמ סָאװ ,טרעה .טיורב
 ךיא .רעלטפאשטריוו ןייק טינ ,רָארוקָארּפ א טַייז ריא זא ,סייוו ךיא ?אה --- .טרעז
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 םעד ןרילראפ טינ טליוו ריא ביוא ,טרעה זיא .רעלטפאשטריוו ןייק טינ ךיוא ןיב

 א וועייוואראק ךיז טָאה --- ?סָאװ ...רעדניק יד טימ ןעיורפ יד ןוא .טעליב-ייטראפ

 רעד ןיא ןָאס ףרָאװ א סעּפע ןטסָאמראפ ךיז טלָאװ רע יו ,קירוצ ףא ןַאטעג סיד

 ,.ץענערג יד זיא'ס זא ,סייוו ךיא .אדָארָאבַײמ ,רעפטנע ןייק טינ זיא סָאד -- ,טיװ

 ןוא ךעיורפ יד ביוא .רעווש זיא'ס זא ,סייוו ךיא .סעקירעמא ןייק ףוא טינ רימ טנפע

 טגעדרָא ייווצ ערעַײא ךַײא ןלעוו ,טרָאּפסגארט טימ טגרָאזאב ןַײז טינ ןלעוו רעדניק

 | .אדָארָאביײמ ,ןעוועטאר טינ

 וועייוואראק .ןָאפעלעט רעטייווצ א ןעגנולקעגנָא טָאה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ,עטשרע סָאד קידנגיילקעווא ,ןוא ןָאפעלעט ןטייווצ םענופ לביירט סָאד ןעמונעג טָאה

 ;ןגיובעגנָא ךיז

 .רעה ךיא ?וועיק -- ,ןָאטעג טסוה א ךָאנרעד -- .וועייוואראק

 "ןצ ךיז ,סקווװ ןצנאג םעד ןיא ןגיוצעגסיוא ,ןָאפעלעט םאב ןענאטשעג זיא רע

 יװ ,רעמ םינ טכארבעגסיורא טַײצ וצ טַײצ ןופ ןוא ּפָאק ןטימ טלקַאשעג ,טרעהעג

 ,"טדנעװעגנָא ןַײז ןלעו ןעלטימ עלא}; ,"ייטשראפ ךיא; ,*ָאיע ןטקאהעגּפָא-ץרוק א

 ןָאטעג ףורא ּפאכ א ךיז ףא רע טָאה וועיק םימ ךערּפשעג ןקיזָאד םעד ךָאנ ןוא

 רעד ןופ ןטקנוּפַאקאװע יד רעביא טזָאלעגקעװא ךיז ןוא לצלעּפ ענעטּפעש סָאד

 .טָאטש

 ןענַײז סָאװ ,םיטיילּפ עיטראּפ א ףא ןסיױטשעגנָא ךיז רע טָאה טרָא ןייא ןיא

 טָאה ,טאהעג ןבָאה ייז סָאװ ,ןעזסיוא םעד טיול .קירוצ געט רָאּפ א טימ ןעמוקעגנָא

 טיג ךָאנ ייז ןופ ךיז טָאה קערשרעד רעד .ךָאנ ןפיול ייז זא ,טכאדעגסיוא םיא ךיז

 רעטרעפטנעראפמוא אזא טימ ןרעדנא םוצ סנייא טעילוטעג ךיז ןבָאה ייז .ןָאטעגּפָא

 ייז טָאװ ,םעד ןיא ץלא ןופ רעירפ קידלוש ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ךיילג ,טייקידלוש

 ..ךיז ןגעוואב ייז סָאװ ...ןעעז ייז סָאװ ,..ןבעל

 ;רַאטקורטסגינאס םעד ןפורעגוצ טָאה וועייוואראק

 ןעמוקעג ןענַײז ייז !דָאב ןיא טריפעג טינ ןשטנעמ יד ןעמ טָאה סָאוװראפ ---

 ?ןטכענ ךָאנ

 .רעיימראטיור יד ןדָאבעג ךיז ןבָאה ,וועייוואראק רעוואכ ,ןטפענ ---

 רעייז ןעז טינ לָאז רע ,טַײז רעד ןופ םיטיילפ יד ףא טקוקעג טָאה וועייוואראק

 | .ןעיאזיב
 טדגיש עמ יוװ טָא --- ,ןָאטעג טכארט א רע טָאה -- ,ןעמענ סע לָאז ךעור רעד,

 טיג זיא טלעװ רעצנאג רעד ןיא ףעזסיוא ןכעלשטנעמ םעד קלאפ א ןופ ּפָארא

 ."ןַײּפ ןוא ,,,טכערמוא אזא ןופ ליּפשייב ןייק ןאראפ

 ,ּפָאק ןטימ קידנעלקָאש ,ןוא םיטיילּפ יד ףא ןָאטעג קוק א לָאמאכָאנ טָאה רע

 יד ןוא רענעמ עטנָאיראפ יד ,ןעיורפ עטרעטאמעגסיוא יד ןעזרעד לָאמארעדיוו

 ןוא ןגיוא ענעקָארשרעד ,ךעלעסיפ עראד ,ּפעק עסיורג יד טימ רעדניק עכעלקנערק

 ןיוש ,ךיז טכאד ,ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע עכעלקילגמוא יד ןֹופ ןקילב עוָאלטכיזסיױא יד

 ..טלָאװעג טינ ןיוש טשינרָאג ןוא טקוקעג טינ ץעגרע ןיא
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 ןיוש טלָאװ -- ,רעטעּפש לסיב א ןסירעגסיורא םיא אב ךיז טָאה --- ,ךע --
 אב ..רעדרעמ-רעביוא ַא-יד אב ..,סיפ יד ייז אב ןקאהרעטנוא רעשיוי א ןעוועג
 .ןעניפעג טנַאקעג טינ סע ןוא טרָאװ א ךָאנ סעּפע טכוזעג רע טָאה -- ...יד

 רעדעי ךיז טָאה סָאװ ,רָאטקורטסניגנאס םוצ ןָאטעג רעק א קיטסאה ךיז טָאה רע
 טמצנ עמ יװ ,ןגיוא יד ףא ןעמונעג םיא ןוא ,ןיומאה םעד ןשיווצ ןריולראפ עלַײװ
 ;ליצֿבָא ףוא

 ,דלאב .טגַײה ךָאנ .דָאב יד ןצייהסיוא ןענעדרָאראפ ---

 :טנאה רעד ףא םיא אב סָאװ ,רעגייז ןפא ןָאטעג קוק א סָאה רע

 .ןטראוו סינ טונימ ןייא ןייק ---

 -גינאס רעד ךיז טָאה -- ,וועייוואראק רעוואכ ,טריפעגוצ טינ זיא ץלָאה ןייק ---
 ,ןענופעג טיג טרָא ןייק רָאטקורטס

 ,ןיילא .ריא .ןריפוצ ריא טעוװ ---

 א םיא ןיא ןעזעג ,םָאקריפסיױא ןופ רעציזרָאפ ןפא טקוקעג ןבָאה םיטיילּפ יד

 ןוא ,עלווא רענענַאטעגּפָא טינ ךָאנ א ןגעק ךיז טגָאלש סָאװ ,ןטאט ןגנוי א ,ןטנוזעג

 טקעלקעג טָאה סָאװ ,לצלעּפ םענעסּפעש םענופ ןצראה ןפא ןרָאװעג םעראוז יז זיא'ס

 סָאװ ,לֵָאק ןכעלקירעזייײה-בלאה ןקאמשעג םענופ ןוא ,ינק יד זיב קאיריביס םעד

 ןטיירב םעד ןופ ןוא ,ןטנאק עטנאקאבמוא ןופ טייקנגרָאבראפ ןגָארטעג ךיז ןיא טָאה

 ,טנעיילעג סע טָאה רענייא רעדעי סָאװ ,ןגוצ-טכיזעג עשּפיה טימ טכיזעג םענעפָא

 ,ןגיוא יד םיא ןופ קידנסַײרּפָא טינ ,ןבאטשכוב עסיורג טימ ךוב םענעפָא ןא יו

 טימ ןפקנווועג ןוא ןעלסקא יד טימ ןרעדנא םעד רענייא טערָאטעג םיטיילּפ יד ןבָאה

 ;ןגיוא יד

 ..?אה ,עטאט א --

 -טָאטש ןיא ןפָאלעגניירא ,רענעריורפראפ-בלאה א ,וועייוואראק זיא טכאנראפ

 ,םעד ןופ ןוא טלעק רעד רעביא ןפיולמוא ןופ .ןיבָאלזענ ראטערקעס םוצ טעטימָאק

 ,טקרעמאב טינ ךיוא טָאה רע .ןדייר וצ ןעוועג רעווש םיא ויא ,ןעזעג סָאה רע סָאװ

 ,ליד ןפא סָאװ ,לכיפעט סָאד טעּפעשטראפ רע טָאה ,קידנפיולניירא ,זא

 .ןיבאלזעג ןביוהעגפוא ךיז טָאה -- ?ליריק ,ןרָאװעג ןריורפראפ טסינ ---

 א טזָאלעגסיורא ןוא טנאה א ןיא טנאה א ןבייר ןעמונעג סָאה וועייוואראק

 :םענָאּפ טקיטניװעגּפָא ,סיורג ןַײײז ףא עלעכיימש

 א טציא זיא טלעק יד ?ייגרעס ,ןבָאה סענַאמכאר רימ ףא ךיז טסבַײלק --

 ןיא טנאה א ןבייר טרשהעגפוא טינ ץלא רע טָאה -- ...עמאמ א יו ,רעסעב .קילג

 טימ טסייוו רעוו ןָאט וצ טאהעג טציא רימ ןטלָאװ ,טלעק יד טינ ןעוו -- ,.טגנאה א

 ..סעימעדיפע ערעסַָאוװ

 טכיילגעגסיוא סופ ןטימ ןוא רעמיצ טימ רעד ףא ןעגנאגעגסיורא זיא ןיבָאלזענ

 ךיז ןוא ,טעּפעשטראפ קידנעייגניירא טָאה וועייוואראק סָאװ ,לכיּפעט עניילק סָאד

 ;טרָא ןַײיז ףא קירוצ טרעקעגמוא

 ?טרָאד ןופ ךיז טימ ןּפעלש םיטיילּפ יד סָאװ ,סָאד טסניימ וד --
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 ...ךיז טימ ןעמענ טביולרעד ייז ןבָאה ןשטַײד יד סָאװ ,עקיצנייא סָאד ..ָאי ,ונ --
 טריפרעד ןבָאה ייז סָאװ וצ ,קערש א ..טַײקנגָאלשרעד ןוא קנערק ,רעגנוה
 ..,ןשטגעמ

 ,שיט ןפא םיא אב ןגעלעג זיא סָאװ ,ריּפאּפ סָאד טכיײלגעגסױוא טָאה ןיבַאלזעג
 ;ןוועייוואראק ןגָאלשעגרעביא ןוא

 ,ןליֹוּפ ןופ םיטיילּפ יד רָאנ טריפרעד ייז ןבָאה םעד וצ זא ,טסניימ וד ףיוא ---
 -טנרַא רעדעי ןרָאװעג טריפרעד ךיוא זיא דנאטש אזא וצ ,ליריק ,סעָאט א וטסָאה
 רעטסעב רעד ןוא רעכיירטסע רעקידנעקנעדיירפ רעדעי ,קאווָאלסָאכעשט רעכעל
 טָאה -- ,קלָאפ ןדעי טימ ןַײז טעוװ יוזא ןוא .טסבלעז קלאפ ןשישטייד םעגופ לייט
 --- ,קלָאפ ןדעי טימ --- ,שיט ןַײז ןופ טגאה רעד טימ טראשעגּפָארא סעּפע ןיבָאלזעג
 טיג טעװ סָאװ -- ,רעגניפ-גייצ ןטימ ןּפאלקסיוא ןעמונעג קידנרעזאכרעביא רע טָאה
 טסָאה ,ליריק ,וד ןוא ...יוזא ,יוזא ...דנאטשרעדיוו ןגונעג ןייק ןזייװסיורא ןענָאק
 !טָאטש ןופ סָאבעלאב ךָאד טסיב ?ןגעווטרעייזראפ ןָאטפוא ןזיוואב סעּפע

 ךיז טלָאװ רע יו ,טַײז א ןיא םענַאּפ סָאד טעװערעקענּפָא טָאה וועייוואראק
 םיא לָאז עמ ןעוו ,טציא טָא :טכאדעג ךיז טָאה םיא .עגארפ רעד טָא ראפ טמעשראפ
 .א טימ ,טָאטש רעשישטייד רעצנאג א טימ ךיז גָאלש ,ליריק ,ייג; :ךָאט סּפיּפ ןייא
 ,טכארטראפ טינ עגער ןייא ןייק ףא ךיז רע טלָאװ --- ,"עיזיוויד רעשישטייד רעצנאג

 טלָאװעג םיא ךיז טָאה'ס .טקיכַאנקעגסיױא ןיילא םיא אב ךיז ןבָאה ןטסיופ יד
 רע .ןָאט טינ טשינרָאג קִיור טציא ןָאק ךיא ,ייגרעס/; :ןעניבָאלזענ טניירפ ןַייז ןגָאז
 --- ,ןגיוא יד ראפ רימ טייטש רע ,םאכ רענעסיראפ רעד ,ןגיוא יד ראפ רימ טייטש
 יד ףֹא רעגניפ יװ ,רעמ ןעקנאט טימ ,ןטאמָאטווא טימ ,רעטפאהלקע ןא ,רעליוה א
 ןּפָארט ןייא ןָא רָאנ ,ןטאמראה ןוא סרעפראוונליוק ליפיוזא טקנוּפ טימ ןוא ,טנעה
 שינערעהוצנָא ןא ןָא ןוא ןסיוועג ןופ ןעמיס ןטסדנימ םעד ןָא ןוא טייקכעלשטנעמ
 ןגיוא עטריװרעסנַאק ענעדירפוצטסכלעז ,עכערפ זיולב .ערע רעשיטאדלַאס ףא
 ;ןלעפאב ּטָא רע טיג ,סופ א ףא סופ א ןפרָאװראפ ,יוזא ןוא ,קענעד ןכיוה א רטטנוא
 ןדגיצרעטנוא םיא לאטראווק א .טָאטש רעטּפאכראפ א ןיא קאדראב א םיא ןכאמ;
 א ראפ ץעגרע ךיז טגָאלש סָאװ ,עכעלקילגמוא טימ ייר א ןסישעצ .קיטשירפ ףא
 ".ןוא ,טיורב לקיטש

 ;ןעניבַאלזענ וצ םענַאּפ ןטימ טעווערעקעגסיוא ךיז טָאה רע
 -- טעמע ןא ףא םיוא ?ייגרעס ,ןַאט ןגעווטרעייזראפ טנַאקעג ךיא בָאה טָאװ ---

 ..ןלילא ךןָאד טסייטשראפ ,ונ ,.,ייז ראפ זיא סע סָאװ ,סָאד ןענעכער ביוא ,טשינרָאג
 ,ץלא טזָאלעגסיױא םיא וצ ןוא ןאדָארָאבײמ ףא ןטרַאװעגפורא רָאנ ךיז בָאה ךיא
 ...ןצראה ןפא ןוא עמַאשענ רעד ףא ןעוועג זיא רימ סָאװ

 :עטָאראכ ןעגנולקעגכרוד טָאה םיטש ןַײז ןיא
 -ָאפאס ,טנדרַאעגנייא טינ ךָאנ זיא טָאטש יד !קידלוש רע זיא סָאװ שטָאּכ --

 ..ןֿפאכ טינ יז ןַאק עמ סָאװ ,קנערק אזא יװ םורא קיטכיזמוא טעשזדנַאלב שזאט
 טָאה לָאמאטימ .פָאק םעד טזָאלעגּפָארא קידנטלאה ,טרעהעג םיא טָאה ןיבָאלועג

 ,ןביוהעגפוא םיא רע
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 ?לאמרָאנ ָאד ןיוש ךָאד טרינָאיצקנופ סעּפע רעבָא --
 ןיא קידנקוק ,וועַײװאראק טָאה --- ,סנייא זיולב טציא טרינָאיצקנופ לאמרָאג --

 ,ןייצ יד ןשיווצ ןופ טזָאלעגסיורא ,טַײװ רעד
 ?ליריק ,סָאװ טלייטעגטימ רימ וטסלָאװ רעשפע ---
 ןרינָאיצקנופ לאמרָאנ .ראוונאי ןיא טמוק'ס יװ ,יוזא .טלעק יד .טסָארּפ רעד --

 ...ןשינעפרעדאב יד
 -עגרעטנוא ןגיוא יד ןופ טַײקנּפָאלשעגסױא-טינ רעד טימ טָאה וועייוואראק

 ;דייר ענַײז ןכַארטש
 טציא זיב ןעמ טָאה דָאב יד עליפא זא !ייז ראפ ןָאט טנָאקעג ךיא בָאה סָאװ ---

 עיטראּפ א ..ןטכענ ןעמוקעגנָא ךָאנ זיא סָאװ ,עיטראּפ א ראפ טצייהעגסיוא טינ
 טסלָאז .ליורג א ןָא טּפאכ'ס ...טלעוו רעקידעבעל רעד ןופ טינרָאג יו ,רעטסנעּפשעג
 יד סָאװ ןיא ,םעד ןגעװ גנונא ןא טאהעג וטסלָאװ ,ייגרעס ,ןָאט קוק א ייז ףא
 ןריפרעד סעַײכ יד טָא סָאװ וצ ...ןשטנעמ ןעלדנאווראפ ןלאבינאק עשיטסישאפ
 ...רעדניק ןוא ןעיורפ

 טלָאװ רע יו ,ןגיוא יד ןביוהעגפוא ,טלעטשעגּפָא קילבנגיוא ןא ףא ךיז טָאה רע
 :ןעניבָאלזענ ףא טריפעגרעבירא רעדיוו ייז ןוא ,קנאדעג ןַײז ןעזרעד טפראדאב

 ,אמושט רעשירעדרעמ רעד טָא ןגעק ןעמענרעטנוא ןַײז קיטיינ טעװ סעּפע --
 ..זא ,טלעיוּפעג ךיז אב טָאה סָאװ

 -נגיוו ,ןוועיײוואראק ןגָאלשעגרעביא ןיבָאלזענ טָאה --- ,ריא ןגעק רָאנ טיג --
 ,לּפענ א ןופ יו ,טקוקעגסיורא טָאה סָאװ ,ּפָאק םעד קיד

 ערעייז ןופ ןפָאלעג ןענַײז סָאװ ,םיטיילּפ יד רָאנ טינ ןעזעג טָאה ןיבָאלזענ
 -ילַּפ ןופ עגאל רעד ןיא ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ענעי ךיוא רָאנ ,ןטסענ ענעסעזעגנייא
 טָאה רע .ןעמייה עטרעטצניפראפ ןוא ענעגָאלשרעד ערעייז קידנזָאלראפ טינ ,םיט
 ערעייז ןיא ענעגנאפעג --- עּפָאריײא טפלעה רעּפאנק א ןופ ךעטעש א ףא ןעזעג ייז
 טָאה רע .דרע רענעגייא רעייז ףא ,רעזַײה עמערָא ערעייז ןיא ,רעדנעל ענעגייא
 טקנוּפ ,ענעריולראפ ןוא ערעקפעה ,עטצישאבמוא ןוא עטקירעדינרעד ןעזעג ייז
 ןגעוו סָאװ ,יד יו ,טנעה עטקערטשעגסיוא ןוא ןגיוא ענעשַאלעגסיוא עכלעזא טימ
 ךָארב רעייז ןופ עביס יד ןעזעג ךיוא טָאה רע .טלייצרעד םיא וועַיײװאראק טָאה ייז
 -עצ רעלאקאינאמ רעד ןיא רָאנ טינ ,םאכ ןשירעלטיה ןטעשויעצ םעד ןיא רָאנ טינ
 ןיא עּפָאריײא ןופ טעטש עטשעלאכראפ יד רעביא םורא טפיול סָאװ ,עייכ רעטצייר
 ןַאק ןוא ןדייל ןוא ןקילגמוא עכעלשטנעמ טימ טיַײקטפיוזעגרעביא ןופ סאגושעמ
 קינײװ ןיוש ריא זיא'ס ןוא ,קיטליוװ ןדליוו ןקיטולב ריא טימ ןקיטעזנָא טינ ךיז
 טרעוו ןיילא ןופרעד ןוא ,ןגָאמ רעד טינ ןיוש ריא טקעלק סע ןוא ,ןייצקאב עריא
 -- סעירָאזכא ריא ןוא רעטעשויעצ ךָאנ --- ריג ריא ןוא רעדליוו ךָאנ סאגושעמ ריא
 ןופ עביס יד ןעזעג ןיבָאלזענ טָאה ריא ןיא רָאנ טינ -- ,רעטצענערגאבמוא ךָאנ
 קידנריּפשסיוא יוזא רע טָאה רעבירעד .דייל עכעלפיירגאבמוא ןוא ךָארב םעד טָא
 זא ןוא ,ּפָאק ןטימ זעוורענ םעד וצ קידנגיװ ,טרָאװ סוועַײװאראק רעדעי טּפאכעג
 ,טלעטשענּפָא םיא רע טָאה ,עביס רעד וצ ןעמוקעג זיא'ס

8 



 ,ןגָאלשעגרעביא םיא רע טָאה -- ,רעדרעמ ןימ םעַיינ םעד טָא ןגעק רָאנ טינ --
 ףא ןלעטשּפָא טפראדאב םיא טלָאװ רע יװ ,טנאה יד קידנבייהפוא ,ןוועייוואראק
 ,טלעוו רעצנאג א ןגעק רָאנ ,ייז ןגעק רָאנ טינ ,ןיינ --- ,טקנוּפ ןקיטכיװ א רעייז
 ,טרינַאיצקנאט ןדרָאמ ענַײז ןוא ןפאשאב רעדרעמ ןקיזָאד םעד שיטקאפ טָאה סָאװ

 -עגוצ טָאה סָאװ ,ריּפאּפ עטראה סָאד ןביוהעגפוא לָאמארעדיוו טָאה ןיבָאלזענ
 ,טכוזעג סעּפע ןטרָאד טלָאװ רע יו ךַײלג ,ןביוהעגפוא ,שיט-טעברא ןַײז טקעד
 ;טצעזעגרַאפ ,ריּפאּפ םעד רעטנוא קידנקוק ,ןוא

 ןוא ...רעקנעה:טּפיוה רעד ,סיוועג ,טציא זיא דנאלשטייד עשיטסישאפ סָאד --
 וצ ןגיוא יד ןביוהעגפוא ןיבַאלזענ טָאה --- ,טיבעג ןקיזָאד םעד ףא סיורא טזַײװ
 טגיילעגפורא רע טָאה -- ,ָאי .ףוראב --- טאמיק .גנוראפרעד עטכע -- ,ןוועייוואראק
 ןטלאהנָא סעּפע ןיא טפראדעג ךיז טלָאװ רע יוװ ,שיט ןקע עדייב ףא טנעה עדייב
 "וושריימ ענעפורעגיוזא יד ןפאשאב טָאה סקעדָאק-דרָאמ םעד רעבָא --- ,קידנדייר
 -אירעפמיא םענופ עטסעמאש-ןטאלאש עשיטקאפ יד ,עיטארקָאמעד עשיעּפָאריײא
 .םֹויְל

 ןבילקעג ךיז טלָאװ רע יװ ,לסקא יד טימ ּפָאק םעד סיורָאפ קידנקורסיורא ןוא
 סיֹוא טשטיינק ןיילא רע יװ ,קידנקרעמאב טינ ,ןיבָאלזענ טָאה ,ןסעריוד ןעעמע
 ןוועייוואראק ןטינשעגנַײא ךיז ,שיט ןַײז ןופ ריפאּפ עטכַײלגעגסיױא סָאװרָאנ סָאד
 ;ןגיוא יד ןיא

 ךיז אב טָאה סָאװ ,רעדרעמ ןוא םאכ ןופ דירביה םעד טָא טימ ךיז ןגָאלש ןוא --
 ,סיוא טזַײװ ,טעוװ ,טַײקשילאקאינאמ רענעסיראפ רעּפמעט ןַײז ןיא טלעױּפעג ץלא
 טיג ךיז ןלעוו ייז ?ליריק ,טסרעה וד ...ןעמוקסיוא ךָאד רעטעּפש רעדָא רעירפ
 וצ ןוא ..ביור וצ ..טיורב ןטכַײל וצ טניווועגוצ ןיוש ךיז ןבָאה ייז ..ןלעטשּפָא
 טכוזראפ ןיוש ןבָאה יז ..ןלעטשנגעק טינ ייז ךיז לָאז עמ זא ,םעד וצ ןוא ..,דרָאמ
 ןכאמ ךיז לָאז טלעוו יד ןוא דנאפ דמערפ א ענעשעק ןיא ןגיילניירא ןופ םאט םעד
 יוװ ,.רעביור ןופ רוטאנ יד זיא טָאד ...רעטַײװ ןווורּפ ךיז ןלעוו ייז ...קידנסיוו טינ
 יד ןעמוקנָא טעוו סע ןעוו ...ביור ףא ןייגטיורא ייז ןזומ ,טכאנ יד ןָא טמוק סע רָאנ
 ..ןַײז רימ ןפראד םעד וצ טיירג רָאנ ,ןגָאז ןצ רעווש לייוורעד זיא ,זדנוא ראפ טכאנ

 "םיוא ךיז ןוא רעטצנעפ ןיא ןָאטעג קוק א ,טלעטשעגפוא ךיז טָאה ןיבָאלזעג
 ,ןוא טכארטעג עלַײװ א טָאה רע .ןוועייוואראק וצ םענָאּפ ןטימ רעדיוו טעווערעקעג
 "עגפוא רע טָאה ,טינ יצ ,ןגָאז םיא רע לָאז יצ ,קנאדעג ןיא ךיז קידנגיילרעביא יו
 ;טנאוו עבלאה א ןעמונראפ טָאה סָאװ ,עּפאמ רעד וצ ןגיוא יד ןביוה

 "עגניירא ,טנעניטנַאק ןפא רָאפ טציא טמוק סָאװ ,ץלא זא ,ליריק ,ךעלגעמ --
 רעשפע ,זדנוא ףא לאפנָא םוצ גנוטיירגוצ א זיא ,םיטיילּפ עטקינייּפראפ יד טנכער
 ..ךעלגעמ ..ָאי ,ָאי ..דנאבראפנטעוָאס ןטימ סיוטשנעמאזוצ ןקיטליגדנע ןא וצ
 זדנוא ןעמ טעװ ,םיטיילּפ יד ראפ ןָאטעג קינייו טרעוװ'ס סָאװ ,ראפרעד רעכָא
 ?טגרָאזאב עלא ןעגַײז טיורב טימ ?טיורב ןוא ,ונ .ןָאט טעלג ןייק טינ ּפָאק ןרעביא
 ?טקעלק סע

 ,טינ סע טמוק לגנאמ ןייק וצ שטָאכ ...לָאמא יו ---
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 םיא טָאה ןיבָאלזענ .ןכאז ערעדנא ןגעוו טכארטעג טציא טָאה וועייוואראק
 טָאה טציא רעבָא .ןעקנאדעג ענעגייא ענַײז ןופ טקארט ןטיירב ןפא טריפעגסיורא
 ;:טצעזעגרָאפ רע טָאה רעבירעד .ןגָאלשראפ ןיילא ייז טימאב ךיז רע

 יד .גיוא ןופ סיורא טינ ךיא זָאל סָאד .טכאנ ןוא גָאט ןטעברא ןעיירעקעב --
 טינ זיא'ס .ערעטלע יד .סטכעקעג ןופ ּפָא ךיז ןגָאז עקינייא רָאנ .ךיוא ןכיקרָאג
 ,ייז ןגָאז ,ןסע שידִיי ןייק

 ?ייז ןטסאפ ,עשז סָאװ זיא ---
 סָאװ ,םעד טימ ןוא ּפערקָא טימ ןוא טיורב טימ זיולב ךיז ןענעגונאב ייז --

 קידנטיירג ,לצלעּפ סָאד ןעיליּפשראפ ןעמונעג ךיז וועייוואראק טָאה --- ,ןענוואד יז
 ,לאזקָאװ םוצ ןרָאפ ךיז

 םיא ןופ ןעמונעגסיורא ,שיט ןַײז ןופ דָאלּפוש םעד טנפעעגפוא טָאה ןיבָאלזענ
 סע סָאװ ,עיסענ רעד ןגעוו קידנטכארט ,ןוא סעמישער ענעדיישראפ טימ קאפ א
 ןגעוו ןוא ,עיזא-לטימ ןיא ןוא ,סאבנָאד ןיא ןוא ,לארוא ףא םיטיילּפ יד רָאפ טייטש
 וצ ןוא קאלשיק א וצ ןעניווועגוצ ךיז ןעמוקסיוא טעװ ייז ןופ עקינייא זא ,םעד
 רעביא טפיטשַײלב א טימ טזָאלעג ךיז רע טָאה ,ןטכירעג עקיטראנגייא ,עקיטרָא
 ;סעמישער יד ןיא ןעמענ יד

 ,טינ ךיז גרָאז ,ליריק ,ץלא ןסע ןענרעלסיוא ךיז טַײצ רעד טימ ןלעוו ייז --
 ...עטלא עמאס יד ,ָאד ןזָאל ייז רימ ןענַאק ,סנקירעביא

 סעקשולּפעט עקידרעטניוו עגנאל ,ןָאלעשע ןא טרימרָאפ ךיז טָאה לאזקָאװ ןפא
 -ילּפ יד ןריפקעווא טפראדעג טָאה סָאװ ,ןָאלעשע ןא .ךעלעקבורה ענענוהושט טימ
 ,עיזא-לטימ ןייק טיירגעג ךיז טָאה ןָאלעשע רעטייווצ א ;לארוא ףא ןליוּפ ןופ םיט

 ןכעלב א ןרָאװעג טלעטשעגקעװא שערדעמסעב רעקסירב ןיא זיא לייוורעד
 א ןגעלעג זיא סעטאמש ןופ רעגעלעג א ףא ּוװ ,שעדיוק-ןרָא ןבעל עמאס עלעווייא
 | ,דניק ןיילק א טימ יורפ

 ןופ עלעטכאש א ןיא יינש םענעגנאגעצ ןופ רעסאוו ןטָאזעג טָאה עלעקבורה ןפא
 עטראדראפ ןטָארבעג ךיז ןבָאה ךעלב ןטילגעגנָא ןליוה םעד ףא ןוא ,ןװורעסנַאק
 ,סעקנירָאקס

 ,ןענוואד םוצ טינ שערדעמסעב ןיא טלמאזראפ ןדִיי ךיז ןבָאה לָאמ עטשרע סָאד
 ךיז ,לריוג ןקידרעטַײוװ םעד ןטכארטאבכ ןוא ךאד ןַײז טימ ךיז ןצינאב םוצ רָאנ
 ,סעסָאנראּפ עַײנ ןוא ןעגנוקיטפעשאב עַינ ןביילקסיוא)

 -עגמוא ןא ךָאנ לזדניא ןא ףא ענעגיּפשעגסיױא יװ ,ןעזעגסיוא ייז ןנָאה עלא
 ןבָאה ייז .ףיש רענעגנאגעגרעטנוא ןא ןופ עטעוועטארעג ,עפָארטסאטאק רערעייה
 רעייז רָאנ טינ ןעגנאגעגרעטנוא זיא ףיש רעקיזָאד רעד טימ זא ,ןענאטשראפ טוג
 רָאנ טינ ,ןטסענ עמערָא ערעייז ןיא טבעלעגנָא ןבָאה ייז סָאװ ,סטוג-ןוא-בָאה לסיב
 ערעייז ,ןפירגאב ןוא ןסעליגער עטבעלעגנייא ערעייז רָאנ ,טיײקשיטאבעלאב רעייז
 ןעוועג זיא סָאװ ,טלעוו א ןופ סקעלּפמָאק רעצנאג רעד ,ןעגנוצאשּפָא ןוא ןעגנויצאב
 טגָאיראפ ,טרעדנוזעגּפָא ןא טימ טכבעלעג טָאה סָאװ ,טיײקימורא רעד ןופ טליײטעגּפָא
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 ןטיה ךיז םַײקידנעװטיונ רעקידנעטש ןופ ןוא עניס ןופ גנולגנירמורא רעד ןיא ןבעל

 םענעגייא ןא טימ רָאנ ,דעכאּפ ןופ ןוא יורטוצמוא ןופ טלעוו א ןיא ,ןצישאב ןוא

 ןוא סנגייא סעּפע ןופ עיזויליא ןא ןבעגעג ןבָאה סָאװ ,ןדָאל ענעגייא סימ ןוא ךאד

 .טכעלריראבמוא

 טימ םענייניא ןעגנאגעגרעסנוא ךיוא זיא -- טסוװעג ייז ןבָאה -- ץלא סָאד

 רעצנאג א יו ,םישָארדעמעטָאב ערעייז טימ ,רעזייה ערעייז טימ ,ךעלטעטש ערעייז

 שיזויליא יד ךיוא ןוא ,רָאי טנזיוט עּפאנק טרעיודעג טָאה סָאװ ,ןטיײקנארק ןופ לקיצ

 זיב טייקנארק ןייא ןופ ןלאוורעטניא יד ןיא טמעלָאכעג ייז ךיז טָאה סָאװ ,קילג ןופ

 טימ טצעזעגמורא ןעוועג זיא סָאװ ,ור עטכודעגסיוא יד ךיוא ןוא .רעסייווצ רעד

 א יו ,רעמ סינ ןעוועג זיא סָאװ ,סעכאנ רעטראנעגּפָא רעד ךיוא ןוא ,ןקילגמוא

 ייעמעגקעוא טנַאקעג עגער רעדעי וצ םיא טָאה עמ ןוא ,עדנערא ןיא רענעמונעג

 "עגנָא ןעוועג זיא סעווייצאמ ענַייז ףא סָאװ ,ןדירפ רעקידנעמלאסעב רעד ךיוא ןוא

 ןוא ּפעק עקיטכיל ענַײז טימ םוטנדִיי ןשיליוּפ ןסיורג םענופ עטכישעג יד ןבירש

 ןשָאל םענופ טַײקידוװעגניז עקיטראנגייא יד עליפא ןוא ...רעצרעה עקידנעמאלפ

 עּפאנק יד טימ םענייניא ,ץלא טימ םענייניא ןעגנאגעגרעטנוא ץעגרע ךיוא יא

 .ירךָאי טנזיוט

 ןעגיפעג סינ ךיז זיב .ןרערט ןוא קעסייוו ןשיזיפ זיב ןָאטעג קנאב ייז סָאה סע

 יז ןבָאװ ןַײז םעד ןופ טַײקלאער רעקידסענָאמכארעבמוא רעד ןיא רָאנ ,טרָא ןייק

 .ייז ןופ ןרעטייוװרעד ךיז ןוא ןעקניז סע ןעזעג

 ...ליגסָאדנופ ןבייהנָא ןעמ ףראד ץלא

 ןוא סענאדָאמעשט עטלעטשפנפיוגוצ ןופ סרעגעלעג ןוא ףךעלטעב רעקילדנעצ

 ,עלעקבורה םוצ גנאגכרוד םעד טרעוושראפ ןבָאה ,ליד ןפא עטיירּפשעצ ,סערדלָאק

 ,םיגייקז ןוא רעדניק עניילק טמעראוועג ךיז ןבָאה ץיה רעקידנראּפש ןַײז אב סָאװ

 .רעסאוו סרעמע ןוא ץלָאה סענעמערב ןגָארסעג ןבָאה םירעכָאב עסנוזעג עגנוי

 ערעגָאמ טימ ליד ןפא ןגעלעג ןענַיז רעמענעפ עסרעצעגּפָא עסאלב טימ ןעיורפ

 לקיטש טָאד ןענידראפ ןעננאגעגקעווא ןיוש ןענַיז רענעמ ןוא ,סנּפָאקוצ סעקעמולק

 ףא ןקינייר -- רעוו ,טכארפ םענעדיישראפ ןדָאלסיױא לאזקַָאװ ןפא -- רעוו :טיורב

 "אָק א ךָאנ -- רעוװ ןוא ,קראמ ןפא ןפיוקראפ סעּפע -- רעוו ,יינש םעד ןטאג יד

 .עווָאדעג רערעש

 ,טובימ ןייא ןייק ףא טכאמעגוצ םינ ךיז ןבָאה שערדעמסעב םענופ ןריס יד

 טינ ,רענעגיטשעג טינ א טימ רע ,ןעמוקעגנַירא רעצעמע זיא עלַײװ רעדעי

 יד ךרוד ,םיטיילּפ יד ןלייטראפ וצ ףא טיורב לקעז א טימ רעוו ,עידשי רענעגיולפעג

 רעקיטסָארפ רעבראה א טקוקעגניירא טָאה ,זייא ןיא עטעווַאקראפ-בלאה ,רעטצנעפ

 "ןוא-ספלאט ןיא דיי א ןענאטשעג זיא שערדעמסעב ןופ לקניוו א ןיא ץעגרע ,גָאט

 טָאה ךָאד .ןעגנאגעגנָא טינ למוט רעד טָא ןצנאגניא טלָאװ םיא יו טקנוּפ ,ןליפס

 לָאמ ןופ ןוא ,ןענוואד סָאד ןעוועג לוולאוועמ םיא טיורב ןעמעראוו ןופ ךעייר רעד

 ףא טיורב סעיצרָאּפ יד טימ .טפול יד זָאנ רעד טימ ןָאטעג קיּפ א רע טָאה לָאמ וצ

 ןגיוװעג םוראיוזא ייז טלָאװ רעקיצנייא רעדעי יו ,טעינַאלד עטקערטשעגסיוא יד
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 -כעלקיטש קידנעַײק ,ןוא עלעקבורה םורא טלמאזעג ךיז ןעמ טָאה ,טנאה רעד ףא
 ןיוש ןגיוא עקירעיורט-קידסעלָאג טימ ןעמ טָאה ,עּפאּפ עמעראוו-ךעלרעיוז יד זַײװ
 ,ןרָאפ וצ ןענאטשעגרָאפ זיא סע ןיהּוװ ,רעטרע יד ןעזעג

 א רענייא ,טיורב ןסיב א קידנעגנילשּפָארא ,ןָאטעג גָאז א טָאה -- ,לארוא --
 םענעבירעגסיוא םעד ןָאטעגסיױא טינ טכאנאב טינ ןוא גָאטאב טינ טָאה סָאװ ,רעכָאב
 טלָאװ רע יװ ,יּפעק עקידרעמוז עטשטיינקעצ עכייוו יד ןוא לטנאמ ןטלטסעקעג
 יוזא זיא -- ,טרעזאכעגרעביא רע טָאה -- ,לארוא -- ,רעטלעטשראפ א סעּפע ןעוועג
 ,ץיווָאטאק ,ןליוּפ ןיא ,זדנוא אב יו

 טימ ןאמרעגנוי א ןטינשעגנַיײרא םיא ןיא ךיז טָאה -- ,ןפָארטעג טארוקא --
 -בלאה עטיילּפ רעד ןופ ןוא עמָאכלימ רעד ןופ עלָאהעב רעד ןיא עטיהעגסיוא
 -ָאטאק רעזדנוא -- ,טכיזעג ךעלגנעל א ףא ןדראבנעקאב עשיסור-בלאה ,עשיליוּפ
 ביוא .עגלָאװ רעד טימ ףיוה רערעג רעד יוװ ,לארוא טימ ןָא יוזא ךיז רעק ץיוו
 ,סאבנָאד :ןגָאז ןעוועג עשטָאכ ריא טלָאז ,ןכיילגראפ ָאי ןיוש

 רעזדנוא ףא לבליב א ןוא ןבשזעכ ןיא סעָאט א טכאמעג ךיא בָאה ,עליימ זיא --
 ,.,ץיווָאטאק

 א טגָאזעג טָאה --- ,ץיוװָאטאק רעזדנוא טינ ,טָאג ןעקנאד ,ןיוש ,םאשארּפעשּפ --
 א ףא עלעטיה ןיילק א טימ ןוא טנעה עקיטפערק טימ ןרָאי עלעטימ יד ןיא דיי
 ,..טכאדעג טניַײה טינ ...ץיווָאטאק רעזדנוא ןעוועג --- .ּפָאק ןסיורג

 -עג םענעבירעגסיוא םעניא ןיושראּפ רעד טָאה -- ?סנגייא רעַײא ?סרעַײא --
 טימ טסירגאב ךיז טלָאװ רע יו ,יּפעק יד ןבעגעג ףוא בייה א לטנאמ ןטלטסעק
 ןַײז וצ דעװָאק םעד בָאה ךיא זא ,טסוװעג טשינרָאג בָאה'כ -- ,ץנאגעלע סיורג
 ,ץיווָאטאק ןופ רעמיטננייא םענעזעוועג םעד טימ שערדעמסעב ןייא ןיא

 .ןטעב קראטש ךימ טעװ ריא ביוא ,ףעטוש א ראפ ןעמענַײרא ךַײא ןָאק'כ --
 טייז רעהא ...סאגנָאד רעד ןוא ..,לארוא רעד סרעזדנוא ןַײז ןיוש טעװ טציא רָאנ
 ?ףעטוש א ראפ ןַײרא ןלאב ןייק טינ ריא

 שיטּפעקס ןדראבנעקאב יד טימ רעכָאב רעד טָאה -- ...סאבנָאד ...לארוא ---
 גונעג ןעוועג זיא עלעקכורה םעד םורא שטָאכ ,לברא יד ןיא טנעה יד טגיילעגניירא
 טראוועג טָאה עמ .רעטנוא דאיעמוא-ףעקייט ךַײא סע ןעמ טגָארט טָא -- ,םעראוו
 ,ןטאנגאמ ןוא ןרענָאיצקא רעציווָאטאק ,ךַײא ףא

 :ךעלטרעווכעטש ןָאטעג טָאש א ךיז ןבָאה'ס
 סיוא םיא ביירש ...עדָאװעיאװ םעד ,ךעדיש רעד ןָא טינ םיא טייטש סע --

 -ןאס ןופ רעדָא ןָאדנָאל ןופ ןטאנגאמ רָאּפ א ,שערדעמסעב ןיא רעהא ,קסירב ןייק
 .ָאקסיצנארפ

 ,רעזאכ רעדנא ןא רעדָא רעזאכ אזא ,קעליכ א --
 ,סעכִיי ןייק טינ רעזאכ א זיא ,ןעמ טגָאז ,ןטעוװָאט יד אב --
 ,סנייד ןוא טגַײמ ,סגעמעלא זיא ,ןאראפ זיא סע סָאװ ,סָאד --
 ןזיװעגנָא ןדראבנעקאב יד טימ רעכָאב ןפא טָאה --- ,ךיוא סנַײז סע ךָאד זיא --
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 טינ ךַײא רע ליוװ קעלייכ ןַײז ןוא -- ,לטנאמ ןטלטסעקעג ןטימ ןיושראפ רעד
 ,ןבעגּפָא

 ,ךראּפ א ןַײז ןעניגראפ ךיז רע ןָאק קעלייכ ןַײז ףא ...ָאי ,ונ --
 רעד ןכַארטששגרעטנוא ,קידנעלכיימש קיטומטוג ,טָאה -- ,ןדראבנעקאב טימ --

 ,עלעטיה םעניילק ןרעטנוא ּפָאק ןסיורג ןטימ דַיי
 ןצנאג םעד טכאמעג ןיֹוש טָאה -- ,ןדראבנעקאב טימ ךראּפ א דיי א :טסייה'ס ---

 טָאה רע .טעכָאשטשעג סעּפע עסַײמ-סאשעב טָאה סָאװ ,טילַאּפ א רענייא ןבשזעכ
 ,טומ ןטוג ןיא ,יוזא ןוא קעלזיט ןַיז ןופ קאלשרעטנוא םעד טכאמעג טכערוצ ךיז
 ,שערייּפ ןייז ךערּפשעג ןיא טקעטשעגניירא

 ,דראפס טינאפ -- .עראוו א טכאמעג עלא םיא ןבָאה -- ,עלעמערווא ...אדאהא
 .רעטפאמ

 ןיא לדָאנ יד ןָאטעג בייר א טָאה ,רעדַײנש רעוועשעשז רעד ,דראפס םָארווא
 ;קאלשרעטנוא םעניא טפיטראפ ךיז ןוא עלעווייב א טעליצעגניירא ,רָאה יד

 ןעוועג ךיא טלָאװ וועשעשז ןיא .עִילא ןא וצ טבעלרעד ךיוא ךיז ,טָאג ןעקנאד ---
 בייה א רֶע טָאה --- ,ָאד ןֹוא ,ישילש ןייק וצ טבעלרעד טינ ןוא ןרָאי יד טבעלעגסיוא
 םוצ ךָאנ רימ טלעפ סָאװ .רעטפאמ -- לָאמאטימ ָאד ןוא -- ,קעלזיט םעד ןָאטעג
 -געקאב יד טימ רעכָאב םוצ טדנעוװעג ךיז רע טָאה --- ,עינאּפ ,ריא ןוא ?לארוא
 א טָאה רע -- ,ייז ריא טָאה ,סאבנָאד םוצ ךייא טגיל ץראה סָאד ביוא -- ,ןדראב
 ייטשראפ ,םייה רעד ןיא .ןליוּפ ןופ טּפעלשעג טסיזמוא -- ,ןקאב יד ףא ןָאטעג זַײװ
 ?סאבנָאד ןיא רעבָא .סעכָאלוצפא ןגָארטעג ייז ריא טָאה ,ךיא

 עלעבעווש טצינשראפ א טימ טעבולדעג טַײצ עצנאג יד טָאה ןאמרעגנוי רעד
 טָאה ךעלדנש .סע ןעמ טניימ םיא טינ יוװ ךיילג ,עדָאי-יולעק טכאמעג ךיז ,ןייצ יד
 ;ליומ םענופ עלעמעווש עטצינשראפ סָאד ןעמונעגסיורא רע

 ןייק טינ רָאפ ךיא ?סאבנָאד ןייק רָאפ ךיא זא ,טגָאזעג ןעד ךַײא טָאה רעוו --
 ,לארוא ףא רָאפ ךיא .סאבנָאד

 םאזקרעמפוא םיא טָאה -- ?ןטלעק יד ראפ טינ עריומ ןייק רָאג טָאה ריא ---
 ,סענאדָאמעשט עדמערפ ייווצ ףא ןגעלעג קידעווָאכראה זיא סָאװ ,יורפ א טכאמעג
 טימ ךָאנ ,ןטלעק ענעקוסעמ ,ןעמ טגָאז ,ךָאד ןענַײז ןטרָאד -- ,טעבעסעה א ףא יו
 ,םענייניא ןטניוו

 רעטקאּפעג ,רעקירעדינ א ןָאטעג וצ ייג ןלענש א ריא וצ טָאה טקרעמאבמוא
 ךיז ןוא ,עלעקבורה םענענוחושט םאב עטעילאפעגנָא ,ןקאב עטציהעצ טימ טילָאּפ
 טקיטסעפעגנייא קידעּפצוכ ןוא שירעפורסיורא טנעה יד ,ריא ןגעק טלעטשעגקעווא
 ,ָאד יז טעז רע יו ,"וזא טקוקעג ריא ףא רע טָאה קילבנגיוא ןא .סעבילק יד ףא
 ךעלטנירג טאהעג ןיוש יז טָאה רע ןעוו ןוא ,לָאמ ןטשרע םוצ ,שערדעמסעב ןיא
 א טימ ןעגנאגראפ ךיז ןוא ,ןעלזאג א יװ ,םיל א ןסיבראפ רע טָאה ,טקוקעגמורא
 ;לָאק שירעבייוו

 ןָאטעג עװעדרַאמ א ךָאנ ךיז רע טָאה --- ,טגָאזעג רעבָא רימ טָאה ץראה סָאד ---
 -עשט עגיימ ףא טגיל יז זא ,טגָאזעג רעבָא רימ טָאה ץראה סָאד -- ,שזארוק בילוצ
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 ,קילעפעג טַײז ,טייג ,סנטשרע ,זיא .ןטניוװ יד טימ ןוא ןטלעק יד טימ ,סענאדָאמ
 ענישטשנעשז א ןופ טסָאנלאפעטָאּפ א .סענאדָאמעשט ערעַײא ךַײא טשטעווק ,ּפָארא
 ןראּפשנָא טינ עליפא רימ ךיז ןיגראפ ןוא עבורה רעד אב ייטש ןיילא ךיא .לאכאנ א
 אב יוװ ,טגיילעצ לסיב א סע ךיז טָאה יז ןוא ,סיפ יד ןופ לאפ ךיא שטָאכ ,ייז ףא
 ןטלעק יד ראפ יוזא ךיז טקערש ריא ביוא ,סנטייווצ ןוא .ןטרָאגנַײװ ןיא ןטאט ריא
 ,ץיווָאטאק ןייק ,קירוצ ןרָאפ ריא טנָאק ,ןטניוו יד טימ

 -םאראפ טימ ןוא ןרעדנא םעד ךָאנרעד ,סופ ןייא טלעטשעגּפָארא טָאה יורפ יד
 ;סענאדָאמעשט ייווצ יד ןופ רעמיטנגייא םוצ ּפָאק םעד ןביוהעגפוא גנוט

 ,רעלאוואק א רימ ךיוא --
 יד זיא סָאװ ,דִיי רעד לדער ןיא טקעטשעגנַײרא ךיז טָאה -- ,טינ ךיז טגירק --

 טכאד ,זיא םיא סָאװ ןוא ןליפט-ןוא-סעלאט ןיא טַײז רעד ןיא ןענאטשעג טייצ עצנאג
 ,ןגָאז ךַײא ל'כיא סָאװ ,ריא טסייוו -- ,טלעוו עצנאג יד ןעגנאגעגנָא טינרָאג ,ךיז
 יד טימ ןוא ןטלעק יד טימ ןוא סאבנָאד ןטימ לארוא םעד לכיומ ךַײא ןיב ךיא
 עקסטעווָאס יד רימ זָאל ,ןליפט-ןוא-סעלאט ןיא ךימ טעז ריא יוװ .םענייניא ןטניוו
 ךיא זא ,ריּפאּפ א רעטנוא ךַײא ךיא ביירש ,טיורב לקיטש א גָאט עלא ןבעג טסאלוו
 .טרָא ןופ טינ ךיז ריר ךיא ןוא עכָאּפשימ ןַײמ טימ שערדעמסעב ןיא ָאד בַײלב

 א רענייא טָאה --- ,לארוא ןפא עיסנאקאוו עקירעביא ןא ריא טָאה טָא ,ונ --
 טביירש רֶצ ,ךָאד טרעה ריא -- .ןליפט-ןוא-סעלאט ןטימ ןדִיי ןפא ןָאטעג זַײװ
 | ,טסאלוו עקסטעווָאס רעד טימ ריּפאּפ א רעטנוא

 -ּפעט רעסיורג אזא ןיא יו ,עלעקבורה סָאד טרעקאלפעג טָאה שערדעמסעב ןיא
 טגיילעגרעטנוא ןבָאה ןדִיי .שעדיוק-ןרָא ןא טימ ןוא רעמעלעב א טימ עקשול
 טָאה דעמָא םענופ ,ךעלטערב ענעכָארבעגנָא ךעלקיטש טימ סעקלאקס ענעטלָאּפשעג
 םענופ ןבייל ענרעצליה יד :.."דימת ידגנל יד יתיוש, רעטרעכייראפ א טקוקעגּפָארא
 -סיורא טינ ןבָאה ןוא עשזאס ןיא טכירעגנייא ןעוועג ןענַײז שערדעמסעב רעקסירב
 טָאה סעכיורָאּפ רעד .ןלױּפ ןופ םיטיילּפ יד אב טקעּפסער ןטסדנימ םעד ןפורעג
 זיא רעמעלעב ןפא ,ךעטראפ רענעצלָאמשראפ ןוא רעטשטיינקעצ א יװ ןעזעגסיוא
 עמאמ א טָאה ,םעד רעביא ןגיובעגרעביא ,ןוא עלעגיו שרעדניק א ןענאטשעג
 טיירדעגסיוא ּפָאק םעד ןוא טסורב יד טפלעה ףא טקעדעגּפָא ,דניק א ןגױזעגנָא
 ,ןוא ,לארוא ןוא סאבנָאד ןגעוו רעּפמאעג רעד ןעגנאגעג זיא'ס ּוװ ,ןדִיי לדער םוצ
 ייווצ ריא טרעהרעד ךיז טָאה ,ךערּפשעג םענופ לָאקרעדיװ רעטקיטעּפשראפ א יוװ
 :עגארפ עטרעזאכעגרעביא לָאמ

 ?ןעמ טרָאפ עשז ּוװ זיא --
 רע סָאװ ,עגַײט א טימ רעכָאב א ןסירעגניירא שאר ךיז טָאה שערדעמסעב ןיא

 טרעזייבעג ךיז טָאה רע .לאזקָאװ םענופ ןוא סאג רעד ןופ טּפעלשעגכַאנ ןבָאה לָאז
 ;ןטסיױפ ענעריױרפעגנָא עטיור יד ףא ןזָאלבעג ןוא

 ראפ טָאג ךימָאט בָאה ךיא :טנײמעג -- דימָאט ידגענעל יוניודא יסיװיש1
 ,ןגיוא יז
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 !טעברא אזא ףא ןטעברא טינ ןעמ ןָאק סעקשטנעה ןָא ---
 עכעלטע ןסירעגּפָא ךיז עלעקבורה ןופ ןבָאה -- ?םעניב ,ןעשעג זיא סָאװ --

 ?וטסַײרש סָאװ -- .םיא וצ ןגיולפעגוצ ,לגייפ עטאשט א יװ ,ןוא לשמאטימ סעליוק
 ןיא ןאב רעד ףא רעסעפ ענרעזַײא ןעוועדַאל טכאנ עצנאג א טווורּפ טייג ---

 .ןעשעג זיא סָאװ ,ןסיוו ריא טעװ ,טסָארפ אזא
 -יורפעגנָא ענַײז קידנטכארטאב ,טלגנירעגמורא םיא ןבָאה טַײלעגנוי טכעלטע

 ;טגעה ענעד
 ?םעגיב ,סעקשטנעה ןייק טינ ןעד טסָאה --
 ןיא רעסעפ ענרעוַײא ןעלקייק סעקשטנעה עניימ טימ ךיא ףיול דלאב טָא --

 ףָאט וצ סָאװ טינ ךיא בָאװ רעמ ,סענַאגאוו יד
 יז טלָאװ רע יוװ ,טנאה סמעניב ןָאטעג םענ א טָאה ענעמוקעגוצ יד ןופ רענייא

 ;ּפָאק ןטימ טלקָאשעג קידנליפטימ ןוא ,טכארטאב
 .טלעוו יד ןרָאּפשנײא טסליװ וד זא ,ןפלעה ריד רימ ןענָאק סָאװ ,ונ --
 טרעקעגרעביא קיור ,טנעה ענעריױרפעגנָא סמעניב ףא קידנקוק ,טָאה רענייא

 רעטשרעבייא רעד ףא ןגעלעג זיא סָאװ ,טיורב לקיטש א טַײז רעטייווצ רעד ףא
 :םעד וצ טדערעג ןוא ,עלעקבורה םענופ ךאלפ

 ענעריורפעג ןבָאה ליוו רענייא ןוא ,סעקשטנעה ענייש ןבָאה ליוװ רענייא ---
 ןפא ןזָאלבעג ןוא ןפיִל יד טקיכעלַײקעגסױא רע טָאה -- ,ליוו רענייא יו ...טנעה
 | : .רעַײפ

 -אב טינ טָאה רע .ןטסיופ עטעיילאקראפ יד רעביא ןזָאלבעג טָאה םעניב ןוא
 -ןטניה זיא ןוא יינש עינעמשז א ןטיורד ןופ טכארבעגניירא טָאה רענייא יו ,טקרעמ
 ;םיא וצ ןעגנאגעגוצ רעמורא

 ףעקייט ריד סע טעוװ ,טנעה יד ןָאט בייר א ריד לעוו'כ ...םעניב ,רעהא זיו --
 ,דאלעמוא-ףעקייט ..,ןייגרעביא

 םורא .טנעה עטענקארבעגנָא עטיור-ךעליולב יד טקערטשעגסיוא טָאה םעניב
 ןעלטיש טימ ןדִיי עקידנליפטימ ןוא עקירעגַײנ לדער א טלמאזראפ ךיז טָאה ייז
 טימ טלקַאשעג קידשעפעגסעריסעמ ןבָאה ייז ,קנאשעג-עשָארד טימ יוװ ,ייגש ןשירפ
 ײ-קָאש סָאד טָאה גנומענרעטנוא-םיליוכ-עפיור רעקיזָאד רעד אב יו טקנופ ,ּפעק יד
 ,ינש טימ טנעה יד ןבייר סָאד יו ,רעמ טליּפשעג פעק יד טימ ןעל

 -עשז א ,םיטיילּפ יד ןופ רעגייא טַײצ עצנאג יד טָאה ייגש טימ ןעמעניב ןבירעג
 ,דנארב עלעטַײפ --- ,עלדיוועראמש טכַאקעג םייח רעד ןיא טָאה סָאװ ,דִיי רעוועש
 ןעגנאגעג סע זיא םיא אב .םינָאיניא עכלעזא וצ סיוא ,קיטנַאק ,ךיז גיוט סָאװ ,דָיי א
 א ןרעדילגניירא ,סעשָאלאכ ןופ ןרעטנימּפָא ןענעק ףראד דיי אזא .רעמזימ א יו
 "רעד ןוא סעמ א ןַײז רעאטעמ ,עכנימ א דעמָא ןראפ ןענוואדּפָא ,קנעלעג א אב סופ
 יד ןבירעג טָאה רע .דיראי א ףא ךיז טפערטיפ ןעוו ,טיונ א ןיא שטאּפ א ןעגנאל
 ןַײא גנולש א רע טָאה עלַײװ רעדעי .עדָאמסאה טימ ,ןבעגעגרעביא ,יירטעג טנעה
 ,יד ףא ןעירשעצ ךיז רע טָאװ םעצולּפ .יינש רעלעט א עינעמשז רעד טימ ןָאטעג
 ;טקוקעג ןוא םיא םורא ןענאטשעג ןענַיז סאו
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 טָאה דיי א ?ןעזעג טינ ריא טָאה סָאװ !?טלעטשענקעווא ךיז ריא טָאה סָאװ --

 טייג .ןקילגמוא ערעסערג ךיז ןפערט'ט .ןריױרפעגּפָא זיא .טנעה יד ןריורפענּפָא

 ןראפ ?סאג ןפא זיא יינש קיניײװ ,יסָאװ ,יינש לסיב א ךָאנ ןַײרא רעסעב טגָארט

 ןיק ףא טינ םיא ךָאד טמענ עמ ?רעגניפ יד ןסַײב ךיוא ךיז ןעמ ףראד יינש

 .סענַאלאט

 םענייא .ןָאטעג רעדור א ךיז ,ןעלסקא יד טימ קידנשטיינק ,טָאה ןדִיי לדער סָאד

 א .סענָאמכאר ןייק ןבָאה טינ םיא טזָאל עמ סָאװ ,רעבעל רעד זיב טרירעגנָא טָאה

 ,קירוצ ףא ּפָאק םעד טעװערעקעגסיוא זיולב ןוא ןעגנאגעגקעווא ךיילג זיא רעטייווצ

 ריא .עלעטַײפ ,עלָאהעב א טימ שאר אזא טכאמעגנָא טינ רעסעב טלָאװ ריא --

 ,טבַײר ָאט ,טבַײר
 םענופ טַײקמאזקרעמפוא ליפיוזא םענעטילעג םעד ןענוגראפ טינ טָאה רענייא

 יוזא ןוא טרָא ןַײז ףא טרעקעגמוא ךיז רע טָאה .םיטיילּפ טימ שערדעמסעב ןצנאג

 ;לכלעק שירעבַײװ טאמיק ,ןיד א טימ ןָאטעג טינש א
 ,ןטינשעגּפָא םיא ייז טָאה עמ זא ,ןעניימ ןָאק עמ .טרעצנָאק אזא ריד וטסָאה'ט --

 ,..טנעה יד
 ;ןטָאזעג טָאה ןדראבנעקאב יד טימ רעכַאב רעד ןוא

 יד טימ טסָארּפ ןפא רעסעפ ענרעזַײא ןעװעדָאל .ךאז עטרעהעגמוא ןא --

 .יטבעה עליוה
 ןטימ דַיי רעד ןגיוא יד ןיא ןָאטעג קוק א םיא טָאה -- ?טינ ךַײא טלעפעג ---

 ריא טעװ טרָאד .שטַײד םוצ טייג ָאט -- .עלעטיה םעניילק ןרעטנוא ּפָאק ןסיורג

 .טנעה עליוה יד טימ ףעניט ןעװעדָאל

 ךיז טָאה רערעדעי .סאג רעד ןופ יינש ןגָארט וצ טרעהעגפוא טינ ןבָאה ןדִיי

 יד ןרירפ ןבױהעגנָא ןיילא ייז אב ןיוש ןבָאה'ס .יינש לסיב ןַײז טימ טּפוטשעג

 ,טנעה
 ,דנארב עלעטַײפ ןוא .ןדִיי לדער םעד ןטימניא דלעה א יוװ ןענאטשעג זיא םעניב

 :ןָאטעג גערפ א עלַײװ רעדעי םיא טָאה ,טנעה יד ןבירעג םיא טָאה סָאװ

 ?אה ?סעכיוק יד וצ ןיוש וטסמוק ,ןסָאכ ,ונ ---

 .ןייג ףא יא ,ָאי ףא יא ּפָאק ןטימ טכאמעג טָאה םעניב

 ןעלקַײק ןייג ןענָאק רעטַײװ טסעוו ןוא רעבירָאפ ץלא טעוװ ,עלעסיב א ךָאנ --

 .עלעסיב א ךָאנ .טסָארפ ןפא רעסעפ ענרעזייא

 -כיולאב ,רעמענעּפ טימ ,עלעקבורה םאב ןענאטשעג רעדיװ ןיוש ןענַײז םיטיילּפ

 ןפרָאװעגרעביא קיטומטוג ןוא ךעלטערב ןפרָאװעגרעטנוא ,רעַײפ םענופ ענעט

 יּפָא יד טימ דלעה ןפא ןגיוא יד טימ קידנעקניוו ,ךעלטרעוו ןרעדנא םעד רענייא

 :טנעה ענעריורפעג
 ..ןבעל סָאד ןלעטשנַײא ...דָיי א ןשקא ןא --

 .ןבַײלב םיא טעװ סעקשטנעה רעוועשראוו רָאּפ א רעבָא ,סָאװ-סָאוװ ---

 ,ןייגעצ ךיוא ךיז ןלעװ סערעּפשאז יד ,ןייגעצ טעװ יינש רעד ...עדאווא ,ונ --

 ,טלעג ןייק טינ ךָאד ןטסָאק טגעה יד ןוא
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 -עג ןטימ ןיושראפ רעד למעזעג ןקיזָאד םעד ןופ ןָאסעג סיר א ךיז טָאה ךָאד
 :ןעלטייפ וצ ךיילג לטנאמ ןטלטסעק

 ףיא ?ריש רעד זיא לפיוו .דַיי בער ,טנעה יד ןבַײר ףוא ןיוש םיא טרעה --

 ,סיורא םיא אב ןיוש ךיז ןעעז רענייב יד .טיוה יד ןבירעגּפָא ןיוש םיא טָאה

 ןָאטעג זָאל א ךיז ןבָאה עלא ,דראנרעב ןעמוקעגניירא זיא שערדעמסעב ןיא

 .םיא וצ

 ?ןָאלעשע ןטימ ךיז טרעה סָאװ ,דראנגרעב עינאפ --

 ווערָאקעב טָאה סָאװ ,ןָאלעשע םענופ ןעלטעצ יד ךיז אב ןטלאהעג טָאה דראנרעב

 ,לארוא ףא ןוָאל ךיז טפראדעג

 רעטרעדנוה טימ ןדָאלעגרעביא ןעוועג דראנרעב זיא געט עכעלטע עטצעל יד

 ןדיי ןַאלעשע ןטשרע םעד םורא ןסקאוועגסיוא ןענַיײז סָאװ ,ןטעברא עטראוורעדמוא

 "טכאלש א ןריפ טפראדאב טלָאװ רע יוװ ,יוזא םליפעג ךיז טָאה רע .ךערזימ ףא

 ןייגכרוד ייז טימ ףראד רע ןוא ,ןבאגפוא ןוא סעיצקנופ עלעיצעּפס טימ טנעמיגער

 עשירעטילימ טלא ןופ סרוק א ןייגכרוד ייז טימ ףראד רע ןוא ,*יֵארטס, סעכליה םעד
 עקנארק ןייק ןּפאכניירא טינ עדערעשט רעד ןיא; ךיז לָאז סע זא ,ןעז ןוא םידומיל
 -עווש א ןוא רעקיטראנדיישראפ א זיא טנעגניטנַאק רעד זא ,טסווועג טָאה רע ."ףָאש
 זא ןוא ןעיוברעביא ןזָאל טינ טנעגניטנָאק רעקיזָאד רעד ךיז טעװ טכַײל וא ,רער

 טליפרעד .ןגייצרעביא סעּפע ןיא ןשטנעמ יד ןעמוקנָא טינ טעשָאּפ יוזא טעוװ םיא

 ןיא ןרָאװעג קנארק זיא דניק א ןעוו ,טַײקטעלױב רעטסערג רעד טימ סע רע טָאה

 םיטיילּפ רעוועשעשז עּפורג א ןופ ןעמָאנ ןיא טָאה דנארב עלעטַײפ ןוא שערדעמסעב
 .ןעיגיא םעד ןרָאלקסיוא םיא וצ טלעטשעגוצ ךיז

 ;טייז רעד ןיא טקוקעג ןוא ןדראנרעב רעבינגעק ןענאטשעג זיא רע

 ,ןסיוו ןליוו םיטיילּפ רעוועשעשז יד ,םירוביד ענעפָא ,דראנרעמ עינאפ ---

 ?םיטיילּפ רעוועשעשז יד ןסיוו ןליוו סָאװ --

 -ַאושעג טימ לָאּפ ןפא שערדעמסעב ןיא ןרעגלאוו ךיז ןעמ טעוװ גנאל יו --

 "סעב ןייק טינ ,בוטש-עראט א ךָאד זיא'ס ?רעדניק עקנארק טימ ןוא רעכַײװ ענעל

 ..שצרדעמ

 ;טייז רעטייוצ א ןיא קידנקוק ,טרעהעגסיוא םיא טָאה דראנרעב

 ?םיטיילפ רעוועשעשז יד ןסיוו ןליוו ךָאנ סָאוו ---

 גנאל יו ןוא ןעמ טרָאפ גנאל יו ףא ,ןסיוו ןליוו םיטיילּפ רעוועשעשז יד --
 ?ץכערָאֿפ סָאד טרעיודעג

 ,דלודעג םענעגייא םעד טימ ןגָאלשעג דראנרעב ןיוש ךיז טָאה -- ?ךָאג סָאװ ---

 לטייפ יו ,טרעהעג טָאה סָאװ ,ןבענרעד רענעגנאגעגכרוד קילעפוצ א ,רענייא

 ;ןָאטעג גָאז א םיא טָאה ,ערדעס יד ןדראנרעב טרעהראפ

 ,ךיי ,שטייד םאב טגערפ ,ייז אב ץטע טגערפ סָאװ --

 ,טייקטכארבעגפוא יד ךיז ןיא קידנטלאהנייא ,דראנרעב טָאה --- ,ןייג ,ןייג ---

 ,לטייפ ,טגערפ רימ אב -- ,ןיושראּפ םענעגנאגעגכרוד םעד וצ ןָאטעג קנוו א

 ,רימ אב
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 ,ןעינימ א טימ :דָיי א ןַײז ןענָאק ךיוא לארוא ףא טעװ דַיי א ,ךָאד ךיא גערפ --
 ,טינ סע ןפראד ,ךָאד ןעמ טגָאז ,ןטעװָאס יד ...ןענוואד טימ |

 ,ריא טניימ ,ןפראד םיטיילּפ רעוועשעשז יד טימ ,לטיַײפ בער ,ןיילא ךיַיא ןוא ---
 ךַײא ,ץענערג יד ןענעפע ךַײא טנערבראפ ,ריא טניימ ,ייז טָאה'ס ?ןטעװַאס יד
 טכָאק ריא .ןדִיי ענייש .םיטיילּפ רעוועשעשז ,טמוק לצָאקס :עבאה-ךערָאב א ןכאמ
 ,ריא טניימ יװ ,אח ..ןעינימ א וצ זדנוא טלעפ סע .ןארא ס'טמיק .עלדיוועראמש
 ?לטַײפ בער

 ,דראגרעב עינאּפ ,טיג ךייא ךיא גערפ סָאד --
 ,טייג זיא .עלווא ןא ,לטַײּפ בער ,סָאד טינ ךיוא טגערפ ריא סָאװ ,עלווא ןא --

 ןטעוװָאס יד סָאװ ,קנאד א ןגָאז ןלָאז יז ,םיטיילּפ רעוועשעשז יד טגָאז ,לטייפ בער
 ריא ?שרעדנא ץעגרע טינ ןוא רעהא ןפָאלעג ריא טַײז סָאװראפ ,ייז אב טינ ןגערפ
 ?לטַײּפ ,טייקעצ סע טָאה

 ,דראגרעב עינאּפ ,טַײקעצ --
 םיטיײלּפ ךָאנ ןאראפ ןענַײז ייז ץוכ זא ,םיטיילּפ רעוועשעשז יד טגָאז ךָאנ ןוא --

 טעװ יוזא ,םיטיילּפ עלא טימ ןַײז טעוו'ס יװ ןוא .וועשעשז יו ,סעכִיי ןבלעז םענופ
 ,טייג ,םיטיילּפ רעוועשעשז טימ ןַײז

 וועַײװאראק םיא טָאה ,םָאקריפסיוא ןיא ןעוועג ךָאנרעד זיא דראנרעב ןעוו
 :ןטלאהעגריפ

 עמ .גנאגוצ ןקיטכיר א ןעניפעג ץלא ראפ רעירפ ןעמ ףראד עזַאלמיײה יד וצ ---
 !ענעפָא ןא ןעמעלא אב ךָאד זיא דנּוװ יד .ןדייר ןענָאק יז טימ ףראד

 ,דראנרעב ןעוועג םיקסאמ ,רעטמעשראפ א לסיב א ,טָאה --- ,סיוועג --
 ...ךָאד טַײז ןיילא ריא ---
 ,וועייוואראק רעוואכ ,טאדלָאס א ןיב ךיא ---
 יד ןיא ןדראנרעב ןקוק ןעמונעג וועייוואראק טָאה --- ,רעווש זיא ייז ןּוא ---

 -רעביא ןבָאה ייז סָאװ ,שא ןטימ ןדיישעצ ךיז רעווש זיא ייז -- ,ןגיוא עטמעראוועצ
 -ראפ ייז סָאװ ,טלעוו רעַײנ א ןיא ןזָאל ךיז רעווש זיא ייז ,םייח רעד ןיא טזָאלעג
 וצ רעווש זיא ייז ,ןטקנוּפָאקאוװע יד ףא ָאד ןגיל וצ רעווש זיא יז ...טינ יז ןעייטש
 -כַײלראפ ייז יוזאיו ,ןָאטעג טכארט א ריא טלָאװ רעסעב .סעזַײר עסיורג יד ןכאמ
 .טלאק ןַײז יז טעװ געוו ןיא .סעקינטאוו יו ,ךאז אזא ,רעגייטשא ,טָא זיא ...ןרעט
 סע .געוו ןפא ןטקודָארּפ טימ עבלעז סָאד ןוא .ןַײז ןלעוו סעקינטאוו זא ,ייז טגָאז
 טמעראוורעד .ייז טרעטנומרעד .ךיוא םעד ןגעוו ייז טגָאז ,טגרָאזאב ןַײז ץלא טעוו
 ןַײז ץלא לָאזס .עזַײר רעד ראפ ןַײז קיטייג טעוװ ךָאנ סָאװ :טכארט א טיג ןוא .ייז
 טניווועגוצ ןוא .רערעווש א טעברא ןא ףא ךיז ןזָאל ייז זא ,טינ טסעגראפ .טנרָאװאב
 טַײקינײלק רעטסדנימ רעד ןופ .ץלא ןיא ייז ןעמ ףראד ןפלעה ןוא ...טינ ייז ןענייז
 ,סָארג רעוואכ ,יוזא ,יוזא ...ןטסקיטכיוו עמאס םעד זיב

 ,עגנוי ןבילקענוצ ךיז טָאה רע .ןָאלעשע םעד טריטקעלּפמָאק טָאה דראנרעב
 ,סרעילָאטס ןעוועג ןענַײז ןשטנעמ ענַײז ןשיווצ .םיטיילּפ עקיייפסטעברא ,עטנוזעג
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 "עג ,רע יוװ ,עכלעזא ,עיצאקיפילאווק םוש ןייק ןָא ןשטנעמ ,עטלעטשעגנָא ,ןדימש
 רעד ,ןטנעגילעטניא ןוא ,יימרא רעשיליוּפ רענעלאפעצ רעד ןופ ןטאדלָאס ענעזעוו
 ,ןטאפוצ טרָאד ךיז ןלעוו ייז יוזאיוו .ןעגנויוב רעלארוא יד ןופ רענייא ףא --- סרוק
 -טגרַאפ טינ ךיוא ךיז רע טָאה ,ןָאט טרָאד טעװ ןיילא רע סָאװ .טינ רע טסייוו
 טאה סעפע :סנייא זיולב ,םיטיילּפ סענכאמ יד ףא קידנקוק ,רע טָאה טליפעג ,טלעטש
 ףיז טָאה סעּפע ,ליופ ןיא ןדיי יד ןופ עטכישעג רעד ןיא טקידנעעג ךיז
 הא ..ךעלטעטש עשידיי יד ןופ ףָאלש ןקיורמוא-ךעלרעפעג םעד ןיא טקידנעעג
 ישיורט ,עקידסעקייווד ןופ עילידיא עטלמישראפ יד ןסירעגרעביא ךיז טָאה קידנעטש
 טימ ויא ןכירטשעגרעביא .געט-ןכָאװ עקיטיינמוא-קיטעמוא ןוא םיסָאבאש עקיר
 ןופ לּפמעטש םעד טאהעג ךיז ףא טָאה סָאװ ,ןליוּפ ןיא ןבעל עשידִיי סָאד טולב
 -ראפ יד ןצראה ןיא ןעוועג טינ םיא זיא'ס ןקאבעגנייא יװ ןוא .רָאי טנזיוט עּפאנק
 ןעוושג טינ םיא זיא'ס ךעלדנעטשראפ יוװ ,ענטוק רעכעלביַיל ןַײז ןופ טַיײקטמעלַאּכ
 -קיטולב יו ,סעקוועילאנ עטעיימשראפ ,עקיורמוא יד ןופ םטיר רעקיטראנגייא רעד
 ענלעשז ,עקישזד ןופ טַײקנדָאלעגנָא עשיטנאמָאר יד ןעוועג טינ םיא זיא'ס ןגייא
 -עגעגאב עשידרערעטנוא עמייהעג ענַײז ןטלאהּפָא טגעלפ רע ּוװ ,עיּפילָאװָאנ ןוא
 טבילראפ ךיז ןעמעלא טימ ךַײלג טָאה רע ּוװ ,עשראוו ןופ םירייוואכ טימ ןשינ
 טקוצעג טינ טָאה ץלא סָאד יו --- ,בוטש ןיא דלָאגנייר עייש ןטלא םאב ןעדירפ ןיא
 ךיז טָאה ,םוקמוא ןופ ראצ ןרעייהעגמוא טימ ךיז וצ ןפורעג טינ ןוא ץראה ןַײז
 ,טפאשקנעב יד ךיז ןיא ןעוועג רעוויוג ןוא טמיוצעג ךָאד דראנרעב

 טעדאּפ םעד רעביא ןֹוא -- ,טגָאזעג ןיילא ךיז רע טָאה -- ,טיוט זיא ץלא סָאד --
 ,לאקאש רעשיטסישאפ רעד םורא

 ,קעטייוו םענעגייא םעד טימ ןרעיוא יד טּפָאטשראפ ךיז דלאווגרעביא טָאה רע
 ןיא סיוא ץעגרע טייג סָאװ ,םייה רעד ןופ ןצכערק יד ןייגרעד טינ םיא וצ ןלָאז סע
 עשיטסישאפ יד ןופ עטכעוװשראפ א ןוא עטקיטשרעד א -- דנאש ןיא ןוא ןַיּפ
 | ,רעדרעמ

 סָאד .טכארטעג רע טָאה -- ,"ןָאלעשע ןיא ןצעזניירא רעכיג ןיוש ךיז לָאז עמ,
 ןסַײר טָאװ ,ןעקנאדעג ענעגייא ענַײז ןכליהראפ םיא לָאז רעדער יד ןופ ןצלירג
 ...עגטוק ןייק ,ןיהא ךָאג ךיז

 ןגָארטעג םיא וצ ךיז ןבָאה -- ?ןָאלעשע רעד טייג ןעוו ,דראנרעב עינאּפ --
 ,שערדעמסעב גונעג --- .ןטַײז ענעדיישראפ ןופ ןעמיטש

 "ונעגסיורא ,ךעלעטסעק ייווצ ןופ ?שיט א אב טצעזעגקעווא ךיז טָאה דראנרעב
 -יילּפ יד וצ ןגיוא יד קידנבייהפוא ,ןוא לשיט ןפא טײרּפשעצ ייז ,ןעלטעצ יד ןעמ
 סָאװ ,טגעה ענערױרפעגּפָא עטקערטשעגסיוא יד טימ רעכָאב םעד ןעזרעד ,םיט
 ,יינש טימ ןביירגייא ןיא ןטלאהעג ץלא ךָאנ םיא ייז טָאה עמ

 רענעי ןיא ןָאטעג ףרָאװ א דראנרעב טָאה -- ?םעניב ,ןטרָאד וטסנכוד סָאװ --
 ןטלאהעג ץלא ךָאנ טָאה סָאװ ,לדער םעד ןיא ןקוקנַײא ןעמונעג ךיז ןוא ןגיוא יד טַײז
 ,ייגש םעד סעינָאלד יד ףא ןוא רעלעט ןיא
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 -סיורא ןביוהעגנָא ךיז םעניב טָאה עקימורא יד ןופ רעטכעלעג ןטכַיל א רעטנוא
 ;םיא םורא טכאמעג טָאה עמ סָאװ ,ץענ רעד ןופ ןוא טַײקנרױרפעגּפָא ןַײז ןופ ןסייר

 ןייק ָאטיג זיא'ס זא ,סע טסייה רימ אב ןוא ,ןענעכוד סע טסייה ךייא אמ --
 7 ,דראנרעב רעוואכ ,גנונעדרַא

 :טצעזעגרָאפ רע טָאה ,ןרעפטנעּפָא ךיז קידנזַאל טינג ,ןוא
 ויא ךַײא אב ?ןריורפעגּפָא רימ אב ןענַײז טנעה יד זא ,טינ ןעד טעז ריא ---

 טימ רעסעפ ענרעזַײא ןעװעדָאל קעווא ךייא טלעטש עמ ןעוו רָאנ ,רעטכעלעג א סע
 רָאנ ,טנכודעג רָאנ טינ ריא טלָאװ ,טסָארפ אזא ףא ,סעקשטנעה ןָא ,טנעה עליוה יד
 .טעברא רעד ףא ןעגנאגעגסיורא טינ רעמ ןוא טעיירקעג

 יד טרעקעגמוא ןוא ןטַײז עדייב ןיא ּפָאק םעד ןָאטעג יירד א טָאה דראנרעב

 :;ןעלטעצ יד וצ ןגיוא
 -סיֹוא { וטסנָאק סענייט אראפ ךָאנ סָאװ ..,גנונעדרָא ןייק ָאטינ ..סעקשטנעה ---

 ...טינ ךיז לעווק ...סיוא ץעז ,ןצעז
 :ליד ןפא ןָאטעג קוק א טָאה רע
 ףא שערדעמסעב ןיא קינסעבאש ןצנאג א טכאמעג ָאד טָאה עמ זא ,עז ךיא --

 ,ןדירפוצ טינ ץלא ךָאנ טסיב ֹוד ןוא ...טנעה יד ףא ריד אב טסָארפ םעד ןרידיווקיל

 טָאה --- ,טַײז ןַײד ןופ טוג זיא סלאפנלא ...גנונעדרָא יד טינ ךָאנ טלעפעג ריד ןוא

 -אב סע טסָאה סָאװ -- ,ןעלטעצ יד ןופ לטַײז א ןָאטעג רעביא שימ א דראנרעב

 ,גנונעדרָא יד טינ ריד טלעפעג'ס זא ...ןדלָאמעג סנטַײצ
 -עג ןטרָאד טלָאװ רע יו ,סענעשעק יד ןיא טנעה יד טגיילעגניירא טָאה םעניב

 ךיז טָאה דראגרעב רָאנ ,ןָאלעשע ןופ ןטסטלע םעד ןרעפטנע וצ סָאװ-סעּפע טכוז
 :עקירעביא יד וצ טדנעוװעג טאהעג ןיוש

 זא ,ןעניימ ךָאד ןָאק עמ ?עינאסכא רעזדנוא ןביילקוצ רעירפ רעשפע ןרימ ---
 ..שערדעמסעב ןייק ןיא טינ ,דָאב ןיא ןעניווװ רימ

 -דעמסעב םעד ןעמארפוא ןָאטעג םענ א ךיז קעשייכ ןרעדנוזאב ןָא ןבָאה םיטיילּפ

 דראנרעב יו ,טקוקעג סכעלייוורעטניה ןוא טרָא ןא ףא ץלא ןלעטשפיונוצ ,שעד
 -גיּפ ןוא ךעלעגייפ ווו-ץעגרע טכאמ ,ייז ףא סעּפע טריטָאנ ,ןעלטעצ יד טרעטעלב
 -בורה םוצ ןעגנאגעגוצ ,ףוא בייה א ןבעגעג דראנרעב ךיז טָאה לָאמאטימ ,ךעלעט

 טריצאּפשעגכרוד ךיז שיטאבעלאב יוזא ךָאנרעד ןוא טנעה יד ןָאט םעראוו א עלעק

 יד אב טלעטשענּפָא ךיז טָאה רע זיב ,שערדעמסעב םענופ ןעלקניוו עלא רעביא

 ,םיַאלאכ רַאּפ
 ?רוטארעּפמעט רעד טימ ןבשזעכ ןיא רימ ןטלאה יו ,ונ ---
 ,טלביימשעג ןוא ּפעק יד טימ טלקַאשעג ןבָאה עקנארק יד
 .טגערפעגרעביא ייז דראנרעב טָאה -- ?ןבייהפוא ךיז ריא טנכער ןעוו זיא ---
 טריפעגרעבירא ןוא ןרעדנא ןטימ רענייא טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה םיָאלאכ יד

 ;ןדראנרעב וצ קילב רעייז
 -עג ןבייהפוא ךיז רימ ןלעוו ,דראנרעב רעוואכ ,ןסייה זדנוא טעוװ ריא ןעוו --

 ,געוו ןיא ןיוש יז רימ ןלעוו ןרילוגערסיוא .רוטארעּפמעט רעד ןופ רעטקיש
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 שרעדניק סָאד ןענאטשעג זיא'ס זו ,רעמעלאב ןפא ןעגנאגעגפורא זיא דראנרעב
 "נייא ןא עלעגיוו ןרעביא ןגעלעג זיא רעטומ יד .דניק ןקידנעלזַאמ ןטימ עלעגיוו
 םענופ .טקרעמאב טינ טשינרָאג טַײקלקנוט רעד ןיא רע טָאה רעמ ,עטלמערדעג
 עלעשיט ןטלעטשעגפיונוצ םוצ קירוצ טרעקעגמוא דראנרעב ךיז טָאה רעמעלאב
 ;ןַאלעשע ןייז ןופ ןשטנעמ יד ןפורעגוצ ןוא

 ,טכאנאב ןגרָאמ סיורא ןרָאפ רימ --
 .שערדעמסעב ןקידנעלמערד-בלאה םעניא ליטש רעייז ןרָאװעג זיא עלַײװ א ףא

 א ךָאד םיטיײלּפ יד ךיז ןבָאה ,ערוסב רעד ףא דלודעגמוא ?יפיוזא טימ טראוועג
 לאער ןרָאװעג זיא ןרָאפ סָאד ןוא ןעמוקעג זיא ערוסב יד ןעוו ,ןקָארשרעד עלעסיב
 םעד טרעהרעד לָאמאטימ ערוסב רעד ןיא טָאה רענייא רעדעי .ךעלדיימראפמוא ןוא
 א טָאה ,שטשירט ןקיזָאד םעד ןופ גנאלקּפָא ןא יװ ,ןוא ןעלצרַאװ ןופ שטשירט
 ;ןּפיל יד ןופ עקיגייא אב ןָאטעג עווערוש ןטכיַיפ

 ..טָאג ןעקנאד --

 ;טייטאב טָאה סָאד ןוא ,טקוקעגרעכיא זיולב ךיז ןבָאה שקינייא
 ,ָאש רעקידלזאמ א ןיא ,ןדיל ,ונ --
 ;טקידנוקרעד ןיוש ךיז ןעמ טָאה םורא טונימ א ןיא

 ?געוװ ןפא ןטקודַארּפ טימ ןַײז טעוו סָאװ ןוא --
 ןוא ןָאטעג ןסיוו ּוצ ןעמעלא דראגרעב טָאה --- ,ןאראפ ןענַײז ןטקודַארּפ ---

 טלָאװס יוװ ,ןעמעלא רעביא ןעגנאגעגכרוד זיא סָאװ ,םורב ןליטש םעגיא טליפרעד
 ;טצעזעגרָאפ טָאה רע .םיטיילּפ יד רעביא ןָאטעג רעטאלפ א טניװ רעטוג א

 -טדראראפ א ,סעקינטאוו עטוג ,עַײנ .ירפרעדניא רימ ןעמוקאב סעקיגטאוו --
 ,םָאקלָאּפסיא ןופ גנוג

 ךיז זיא םָאקריפסיוא רעד סָאװ ,סָאד ןצראה םוצ ןעוועג רעייז זיא םיטיילּפ יד
 םעד קידנבייהפוא ,טָאה רעדיײנש רעוועשעשז רעד ןוא .עזיײר רעייז טימ קעסאסעמ
 ;ןַאטעג גערפ א ,סעלדאג טימ ּפָאק

 ?םָאקלַאּפסיא רעד --
 טָאד ןיא עשז סָאװ ..םָאקלָאּפסיא -- ,ךיז טכאד ,שידִיי ךָאד טדער עמ --

 ,ןגיוא עשינַאלזאג רַאּפ א טלעטשעגנָא םיא ףא ?טייפ טָאה -- ?ץכעגערפרעביא
 אב טצעזאב ךיז טָאה טַײקנרירפוצ ערָאלקמוא ןא ןוא ורמוא רעקיטכרָאפ א

 טניישעג טָאה טכיזעג סדראנרעב ףא ןוא .רעטימעג עטעטיובעצ יד ןיא ןעמעלא
 :רעטַײװ טצעזעגרַאפ טָאה רע .טיײקדימ יד

 ױףעלעקכורה .סעראג טימ קיגייװניא ןוא טקעדעג טוג ןענַײז סעקשולּפעט יד --
 טעימ .םָאקלָאּפסיא ןופ גנונעדרַאראפ א ךיוא .עקשולפעט רעדעי ןיא ןאראפ ןענַייז
 ,סטכעקעג לטיב א ןכָאקּפָא געוו ןיא ןענָאק

 טימ םיטיילּפ יד ןופ רענייא טָאה -- ?סעקשולּפעט יד וצ ץלָאה ןוא ,ינ --
 ,טלעטשעגניירא םיטש רעד ןיא עיזנעטערפ רעשיטאבעלאב
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 ןָאטעג לקניפ א ןדראנרעב אב טָאה -- ,געוו ןיא ןעמענ רימ ןלעו ץלָאה --
 -ניירא ףיײא סע טעוו'ס רעוו ,טגערפעג ךָאנ טלָאװ ריא -- .ןגיוא יד ןיא סָארדראפ
 ?ןגָארט

 -רעניא טָאה סָאװ ,םענעי ףא קוק א טגנאלרעד קידלביראפ ןבָאה םיטיילּפ יד
 ;ןסָאשעגסיוא לָאמאטימ ןבָאה עלא ןוא ,ןדראגרעב ןסירעג

 ,ןדייר טזָאל ---
 ,רעלַײמ יד טינ טכאמראפ עמ זא ---
 ןאראפ .געוו ןיא ץלָאה ןעמענ רימ ןלעוו סיוועג ,דראנרעב רעוואכ ,טדער --

 םיוב א ןקאהסיוא ןָאק עמ .עלַײש א ראפ סָאװ .געוו ןפא רעדלעוו גונעג ייסאר ןיא
 ,דראגרעב רעוואכ ,טדער .ףראד עמ זא ,ךיוא

 .ןעמָאנ םאב ןפורעגנָא ןדעי ,ןעלטעצ יד טרילָארטנַאקעגכרוד טָאה דראנרעב
 ,קוק א ייברעד טפאכעג ןדעי ףא

 --- ,דראנרעב רעוואכ ,עילא רעד וצ ןפורעגפוא טינ ריא טָאה סָאװראפ ךימ ןוא --
 יד ןיא טנעה ענעריורפראפ עדייב טימ שיט םוצ םעניב ןָאטעג לעטש א ךיז טָאה
 ?ךימ ןוא --- ,ןעז טינ ייז לָאז רענייק ,סענעשעק

 ףא יא ,ןעמעניב ףא יא ןגיוא יד ןָאטעג ףרָאװ א טנעמָאמ ןייא ןיא ןבָאה עלא
 ,ןדראגרעב

 טביילב גנונעדרָא יד .ןבעגעגסיורא טינ ודנוא ןעמ טָאה סעקשטנעה ןייק --
 .עבלעז יד

 טלָאװ רע יו ,םיטיילּפ יד ףא ןָאטעג קוק א ורמוא ןכעלקעטייוו טימ טָאה םעניב
 ,ליפעגטימ טכוזעג יז אב

 -- ,טצעזעגרָאפ ,ןעמעניב ףא קידנקוק ,דראגרעב טָאה -- ,לארוא ףא ןוא --
 טימ יװ ,טנעה עכלעזא טימ ןוא .ןטניוו רעלארוא ןוא ,טסערפ רעלארוא ןענַיײז
 סָאװ זיא ?טסייטשראפ ,ןטעברא יוװ ,ןענעכוד רעמ ןעמוקסיוא טרָאד ריד ןָאק ,ענַיד
 רעדנא ןא טימ ןרָאפ וטסעו רעשפע ?עזַײר אזא ףא ןַײז ךעירטאמ ךיד ךיא לָאז
 ?ןָאלששצ

 םיא אב זיא םענַאּפ סָאד .ןעמעניב ףא ןָאטעג קוק א קידנליפטימ ןבָאה עלא
 טימ זיולב ,ןגיושעג טָאה רע .טנעה ענערױרפעגּפָא יד רעדייא ,רעטיור ןעוועג
 -גייא ןוא .לָאמאטימ עלא וצ ןוא ןטייווצ א וצ ,םענייא וצ ןפרָאװעג ךיז ןגיוא יד
 ;טרָאװ א םיא ראפ ןלעטשניירא ןעמונעג עלא ןבָאה לָאמאטימ ןוא זייווקיצ

 .טנרָאװאב טינ רענייק ךָאד זיא טסָארפ א ןופ ---
 ךיוא רעטַײװ ןרָאפ ןיוש טע'מ ןוא םענייניא ןפָאלעג זיא'מ ..?רע טדער סָאװ --

 ,םענייניא
 ?טנעה יד ןרעוװ ןריורפראפ טינ ןשטנעמ א אב ןיוש ןרָאט'ס ?יסָאװ ---
 ,םענייניא טרָאפ עמ .םעניב ,ּפָארא טינ ךיז אב לאפ ---
 .ןעוועג ןענַיײז ייז יו ,יוזא ןַײז ןפראד ןעלטעצ יד --
 טקנוּפ ,םעניב ןטעינעבלַאטסראפ םעד טרעטנומעג טָאה למוט רעכעלטניירפ רעד

 םענָאּפ ןטמעשראפ ןַײז ףא ךיז טָאה סע .טנעה ענעריורפראפ ענַײז --- יינש רעד יו
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 םעד טיירדעג טייקראבקנאד רעטעייטראפ אזא טימ טָאה רע ןוא .לכיימש א ןזיוואב
 ,לטניפ םענעדירפוצ א טימ םענייא ןדעי ףא ייז קידנלעטשּפָא ,ןגיוא יד ןוא ּפָאק

 גָאז סָאװ -- .ןעמעניב ףא ןָאטעג זַײװ א דראנרעב טָאה -- ,טינ טלמוט --
 .רע טנָאז סָאװ ,ןרעה רימָאַל ?ןיילא רע

 סָאװ ,עלא רעביא ןגוא יד טימ טריצאּפשעגכרוד לָאמאכָאג ךיז טָאה םעניב
 -ףעב וצ ןעלכיימש ןעמונעג ןוא ,םיא ראפ טלעטשעגנַײא קיצראה יווא ךיז ןבָאה
 ;קירב רענרעזליא ןא ףא טייג רע זא ,קידנליפ ,ןדראג

 ןָאטשג זַײװ א רע טָאה --- ,ייז אב יװ ,דראנרעב רעוואכ ,ןעזעג טָאה ריא ---
 ןענַאק טסָארפ ןטסערג םעד ?םעראוו ךיוא ןיילא יינש רעד טרעוװ -- ,םיטיילּפ יד ףא
 עצייא ןא ךיוא ךיז יז ןלעוו טסָארּפ רעלארוא ןא טימ ןוא .טנעה יד טימ ןבַײרעצ יז
 עלא ראפ טלעק יד ןבירעגסיורא ייז ןבָאה ,ןגָאז ךַײא ךיא ףראד ,רימ ןופ .ןבעג
 ןא ןיא ןּפוטש ןייג ךיז טעװ ראנ א ראפ סָאװ זיא .רָאי קיסַײרד ןֹוא ייווצ עגיימ
 ףפלעזא ןשיװצ טנכייצראפ רעשָאק ,לטעצ ןיא טייטש רע זא ,ןָאלעשע רעדנא
 ?םיטָאװש

 ;שזארוק ןעמענינ ןבעגעגרעטנוא ןוא טכאלעג טָאה םעליוא רעד
 .ןעלטעצ יד ףא ןָאטעג לטַײט א רענייא טָאה -- ,רעשָאק ,םעניב ,רעשָאק --
 םיא רימ ןנָאה --- ,רעטייווצ א ןָאטעג זָאל א ןיוש ךיז טָאה -- ?ןעדָאװ ,ינ --

 ?ַאד ןביילב לָאז רע ,םעד בילוצ ןבירעג ןעד
 ,םיא וצ טגיילעגוצ טינ רעגניפ ןייק ןעמ טלָאװ ,ָאד ןביײלב ףא ביוא --
 .רעטירד א ןבעגעגוצ טָאה --- ,ןַײז ןעמ ףראדאב רענעגושעמ א --
 "נָא רעד טייג סע יװ ,םעד ףא טַײקנדירפוצ טימ טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה עלא

 דראגרעב טָאה עמ זא ,טליפעג ןבָאה עלא ,ןָאלעשע ןופ ןטסטלע םעד ףא ףירג
 טָאה טַײקגדירפוצ ןופ ןוא .טכאמעג טכערוצ ךיוא טַײקגנערטש עקיביגרעטנוא-טינ
 ;ןרעדנא םעד טעכרוטשעגרעטנוא רענייא

 ,גז ,ינ ---
 -טעצ יד ןיא ךַײא אב םיא ףא עלעגייפ א קעווא ,דראנרעב רעוואכ ,טלעטש --

 ןטימ דיי רעד ןפורעגּפָא ךיז טָאה --- ,רעטָאּפ ןוא ,ןעמעלא זדנוא ףא יו טקנוּפ ,ןעל
 ?ףעיײרב וצ ךאס א ןאראפ ָאד יסָאװ --- ,עלעטיה םעניילק ןרעטנוא ּפָאק ןסיורג
 -  ,טרָאפ רע זא ,ןסיוו רימ ןלעוװ .קעווא טלעטש

 .עלעגייפ א --- ,ןטלאהעגרעטנוא עלא ןכָאה --- ,קיטכיר --
 ,עלעגליפ ןייא ךָאנ ---
 יד סָאװ ,סעדכא יד ןצױאה םוצ ןעוועג זיא םיא .טלכיימשעג טָאה דראנרעב

 ןָאטעג יג א טָאה רע .ענכאמ רעייז ןופ םענייא וצ ןזיוועגסיורא ןבָאה םיטיילּפ
 ןוא ,סעגיב םענעריורפענּפָא םעד קידנכוז ,ןעלטעצ יד רעביא טפיטשַײלב ןטימ
 ;ןפורעגנָא ךיז

 ,עלעגייפ א ןַײז לָאז ?ריא טגָאז ,עלענייפ א ---
 זיא'ס ןכלעוו רעטנוא ,רעמונ םעד ףא טפיטשַײלב םעד ןָאטעג קירד א טָאה רע
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 ןא טימ םעליוא םוצ ןגיוא יד ןביוהעגפוא ןוא ,עילימאפ סמעניב ןבירשעגנָא ןעוועג

 :טרעזאכעגרעביא לָאמאכָאנ ןוא ,ןבעגעגרעטנוא ךיז טָאה רע יו ,קורדסיוא

 | ,עלעגייפ א ךָאנ זיא ---

 ךעלקריוו זיא יצ ,ןגייצרעביא ךיז ןעלטעצ יד וצ ּפעק יד ןָאטעג זָאל א ןבָאה עלא
 .ןעמעלא טימ ךיילגאב טנכיײצעגּפָא םעניב

 ,טרעדנווועג דראנרעב ךיז טָאה -- ?ריא טקוק סָאװ ---
 ,טרָא ןא ףא טייטש עלעגייפ סָאד יצ ,דראנרעב רעוואכ ,ןקוק רימ ---
 ,עלעגייפ סָאד ,ןגיולפעגקעווא טינ סע זיא יצ ,ןקוק רימ ---
 ;ןשֲאל טימ סיורא לָאמארעדיוו םעניב זיא טלמעד טשרע
 ןפא רעסעפ ענרעזַײא ןעלקיוק ףא ,דראנרעב רעוואכ ,סעקשטנעה רעבָא --

 טעװ סע ביוא ןוא .לארוא ןפא עליפא .ךאז עקיטיינ א זיא סענָאגאוו יד ןיא טסָארפ

 ,םענייגיא זדנוא טימ ןענעכוד ןפראד ריא טעװ ,סעקשטנעה ןייק ןַײז טינ טרָאד

 קירוצ ךיז קידנרעקמוא ,םיטיילּפ יד טקיטיגאב ןבָאה -- ,םעניב ,ץעידָאלָאמ ---

 יד וצ רעװ ,ךעלקעזקור יד וצ רעװ ,עלעקבורה םוצ רעװ ,רעטרע ערעייז ףא

 ,סרעגעלעג
 יד יװ ,טרעהעג טינ ןוא טעברא ןַײז ןיא טפיטראפ ןעוועג ןיוש זיא דראנרעב

 טָאה ,לשיט ןַײז םורא רעליטש ןרָאװעג זיא'ס ןעוו ,ךָאד .ךיז ןעלטרעוו םיטיילּפ

 ,רעגאל ןקיגעװרעטנוא םעד ,שערדעמסעב םעד טקוקאב ,ןגיוא יד ןביוהעגפוא רע

 יד ףא קידנקוק ,ןוא ,ןענעגעזעג טכאנאב ןגרָאמ ךיז ןלעוו םיטיילּפ יד ןכלעוו טימ

 לטרע ןא טסאפעגוצ ןוא טעיטסָאמעגסיוא ךיז טָאה ייז ןופ ערעדעי סָאװ ,סעכָאּפשימ

 ערעייז וצ ךיז קידנרעהוצ ,ףָאלש םוצ םעווקאב טרעדאסעגסיוא ןוא ןכאז יד ראפ

 לקיטש א ראפ ןוא ליד ןפא טרָא לקיטש קירעביא ןא ראפ ןעיירעפמא ענטאקילעד

 ,ייבש םענעגנאגעצ טימ לטסעקדןוורעסנַאק א ןעמעראוונָא ףא עלעקבורה םאב ץאלפ

 :טכארטעג רע טָאה
 ...קירוצ ףא ןקוקמוא ךיז ןשינעפרעדאב יד ןרילראפ ןשטנעמ יוװ ,קידריווקרעמ,

 קנאדעג םעד ךיז ןגָאלשראפ ייז יװ ...קילגמוא םעד ןגעוו ןדייר סיוא ןדיַײמ ייז יו

 ,ןעייטש ייז זא ,ךיז טכאד סע ...ךעלטרעוו ענעדיישראפ טימ שינעכעדעג סָאד ןוא

 יד ּפָא ןבַײרט ןוא ןרָאקיז םענופ לעוװש רעד אב ,ךעלטרעוו ענעדיישראפ יד טָא

 -טינ םעד ץראה םוצ וצ טינ ןזָאל ןוא ,סנטָאש יװ ,ךָאנ ןעייג סָאװ ,ןעגנונָאמרעד

 "..קעטייוו ןטליקעגּפָא
 ןעוו ,טכאנרעדפא רעד ,עדגיוו ןוא קעוואפס קנאדעג ןפא ןעמוקעג םיא ןענייז סע

 רעייז .ןעגנולשעגנַיא ייז טָאה סָאװ ,עכורעוואז עקייינש יד .טדיישעצ ךיז ןבָאה ייז

 ןרעטצניפ א ןיא יװ ,טכאנ רעד ןיא ןרעוו ןדנווושראפ קידשעפענסעריסעמ ,םוטש

 .ןוויוא
 -- ?עשראוו רעטדנעשעג רעד ןיא דניצא ייז טימ טעשעג סע סָאװ ,טסייוו רעוו;

 ןענַײז ייז יצ ,טסייוװ רעוו -- .רעטצנעפ יד וצ קילב ןדימ םעד טדנעוועג רע טָאה

 ..?יירפ רעד ףא ייז ןענַײז יצ ,ןעמוקעגנָא ןענַייז ייז ביוא ןוא ?ןעמוקעגנָא

 ןפלעה טנַאקעג עדגיװ ןוא קעוואלס ןבָאה ,יוזא ביוא ,עשז סָאװ טימ זיא
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 םענופ לצלעה סָאד ןעזירח ןעמונעג דראנרעב טָאה -- ?ןרעטלע עכעלקילגמוא יד
 יד יװ ,ןעזוצ ןופ קעטייוו ןוא ןַײּפ רעייז ןרעסערגראפ טימ ןדייס -- .טפיטשיילב
 *.ןעיַאסיג ןטצעל םוצ ןבירטעג ןוא טדנעשעג ןגיוא ערעייז ףא ןרעוו רעדניק

 רע טָאה םיא ךרוד סָאװ ,רעטצנעפ םענופ ןגיוא יד ןסירעגּפָא טָאה דראנרעב
 ,רעהא םיטיילּפ יד ףא טריפעגרעבירא קירוצ ייז ןוא ,גוב טַײז רענעי ףא טקוקעג
 "עג סָאד ןוא טיורב ?קיטש סָאד ךיז טרעדאס רענייא רעדעי ּוװ ,שערדעמסעב ןיא
 רעסיורג רעד וצ ןדלָארט עטעוועטארעג יד ףיונוצ ןיוש ןגייל עלא ּוװ ןוא רעגעל
 ,רענייב יד רעביא ןרודא םיא זיא טייקמעראוו א ןוא ,רָאפ ייז טייטש'ס סָאװ ,עיסענ

 -גייא סָאד ,..דנאל אזא ןאראפ זיא'ס סָאװ -- ,טכארטעג רע טָאה -- ,קילג אראס;
 ןטסכעלקילגמוא םוצ טנאה א טקערטשעגסיוא טָאה סָאװ ,טלעוו רעד ןיא דנאל עקיצ
 ןיירא ליג --- ןריט יד םעד ראפ טנפעעגפוא ןוא סָאװ ןוא רעוו טגערפעג טינ ,קלָאפ
 ,"בצעל ןוא טעברא ןוא

 ןגיוצעג ךיז טָאה ,שערדעמסעב םעד טָא ןופ ,רעגאל ןקיגעװרעטנוא םעד טָא ןופ
 ר ,דנאל ןצנאג םוצ ןגעוו ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןאב רעד ןופ ןוא ,ןאב רעד וצ געוו א
 -שטארעג טימ ןענַאלטשע יוװ ,ךעלרעּפמיישאב ןוא טעליוב דניצא ןעזרעד טע טָאה
 יד טָא יװ ןטעטש ןיא ןוא ןטריװלַאק ןיא ,ןדָאװאז ןיא ןיירא ךיז ןסיג ןדִַיי עטעוו
 טימ ןסקאוואב ןרעװ עטגלָאפראפ ןוא עטנָאיעג יד ,סעקינסומָאל-עטיױנ עקיטכענ
 ,רעיוב ןופ ערוװג טימ ןוא טייקטיירב רעשיּפעטס

 ףיז ראפ ןרעזאכרעביא טרעהעגפוא טינ רע טָאה --- ,עדגיוו ןוא קעוואלס --
 ןייז ןופ ךעיוק ןצנאג ןטימ ייז ןטלאהּפָא ףא ןָאטעג ץלא רע טָאה יצ .ליטש רעד ןיא
 רעד ןיא ןייגקעווא רעייז ןגעק טרעװעג גונעג ךיז רע טָאה יצ ?ייז רעביא עָאּפשאה
 אזא ןופ ןיזמוא ןצנאג םעד טרעלקרעד ייז רע טָאה יצ ?עכורעוואז רענעגושעמ
 ?טירש ןטכארטאבמוא

 ןיא םָאק םעד טזָאלעגּפָארא רעדיוו רע טָאה ןעמוג ןטנקירטעגרעביא ןא טימ
 ,עפורג ןַײז ןופ ןעלטעצ יד

 ןטלָאװ ָאד .עדגיוו ןוא קעוואלס .עדייב .ןַײז טפראדאב ייז ןטלָאװ ָאד טָא --
 ,טנוזעג ןעגייז ייז .גנוי ןענַײז ייז .קעטצמ .קענאי ןוא עדירפ ןַײז טפראדאב ךיוא
 ,ןָאלעשע ןיא ןבייהפוא ןגרָאמ טפראדאב ןעמעלא טימ ךיז ןטלָאוװ יז

 ןבָאה ןקעטעמ ןופ ,שזיראפ ןיא זיא -- ,טגָאזעג עדניוו םיא טָאה -- ,עדירפ ---
 ,.סעידעי םוש ןייק טינ רימ

 ןגיוא יד ףא עינָאלד יד ןָאטעג גייל א טָאה רע
 קעווא ןעגַײז עדגיוו ןוא קעוואלס ...טרָאד -- עטלא יד .יוזא ,סע טסייה --

 ןייק ןעגַײז ןקעטעמ ןופ ןוא ,שזיראפ ןיא --- עדירפ .םענייניא ייז טימ ןעמוקמוא
 יוזא ,רענאלצנַאק ןשיזיוצנארפ ןיא ךָאנ זיא קעטעמ זא ,סע טסייה .ָאטינ סעידעי
 ,עיּפילַאװַאנ רעד ףא עכָאּפשימ ןייא ןופ סנאלאב רעד טיוא טעז

 טאה סָאװ ,קילשאב ןטימ דיי רעד טלעטשעגקעווא םיא ךיז טָאה ןגיוא יד ראפ
 ןיא ןעדגיוו ןוא ןקעוואלס טימ טדיישעצ ךיז טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ טנגעגאב םיא
 ,טכאג רעקידעכורעוואז רענעי
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 *?ןשטַײד יד ,ךָאד יז ןזָאל ןעלדנאה רעבָא;

 ,ןרעיוא יד ןיא ןדראנרעב אב ןעגנולקעג רעפטנע רעקיזָאד רעד טָאה טציא זיב

 רעד טָא ןוא .טפַײפעגסיוא םיא טָאה ןיילא עכורעוואז יד זא ,טכודעג ךיז טָאה םיא

 טימ ןוא לקע טימ טביוטראפ םיא ןוא געוו ןצנאג םעד טגלַאפראפ םיא טָאה ףייפ

 | .קצֹויֹוב

 זיא םענייא ףא זא ,טקרעמאב רע טָאה ,ןעלטעצ יד ןיא רעדניצא ךיז קידנבָארג

 -דעמסעב ןרעביא קילב םעד ןָאטעג ףרָאװ א טָאה רע .ףורעביא ןופ ןכייצ ןייק ָאטינ

 "ראפ ךיז רעדיוו םאזגנאל ןוא ,טלמוטעג ךָאנ ךיז טָאה סע ּוװ ,טרָא םענעי ןיא ,שער

 .ןעלטעצ יד ןיא טפיט

 -יילּפ יד וצ טדנעוועג ךיז דראנרעב טָאה --- ?ןקידאר טינ ןעמ טעז סָאװראפ --

 טימ ,קעוקור ערעייז ןעוועקאּפרעביא טימ טקיטפעשאב ןעוועג ןענַײז סָאװ ,םיט

 ןפא טרָא ןא ןרעוו טעוװ סע זיב ,ןטראוו טימ ןוא עלעקבורה ןיא ץלָאה ןגיילרעטנוא

 .רעסאוו לסיב א ןדיזפוא ןלעטשקעווא יידעק ,עלעקבורה

 "מוא ךיז ןוא טעברא רעייז ןופ ןסירעגּפָא עלא ךיז ןבָאה עגארפ סדראנרעב ףא

 ,גנורעדנווראפ טקירדעגסיוא ןעוועג זיא ןטכיזעג סנעמעלא ףא .םיא וצ טקוקעג

 :לָאמאטימ םיטיילּפ עכעלטע ןופ סרעפטנע ןָאטעג טָאש א ךיז ןבָאה ךָאד

 .ןעוועג טינ ךיוא רע זיא ףורעביא ןקיטכענ םאב --

 ,טינ ָאד טקיטכענ רע זא ,טכאנ עטייווצ יד ןיוש ---

 .לקניוו טאווירּפ א ןענופעג ,ךיז טכאד ,ךיז טָאה רע

 רעדעי יװ ,ןרעדנא ןטימ רענייא טקוקעגרעביא עלא ךיז ןבָאה ןגעווטסעדנופ

 "כענ קידאר סָאװ ,םעד ןיא קידלוש זַײװלײט טליפרעד ךיז טלָאװ רעדנוזאב רענייא

 זיא ףורעביא ןקיטכענ ןסייב סָאװ ,ןעמעלא טימ ָאד טכאנ עטייווצ יד טינ ןיֹוש טקיט

 לקיטש א יװ ,סיוא סע טעז ןגיוא יד ןיא ןדראנרעב אב סָאװ ןוא ןעוועג טינ רע

 .םיטיילּפ עּפורג ןַײז ףא קעלפ

 ןעגנאגעג טלָאװ סע יװ ,לָאק א טרעהרעד ךיז טָאה -- ,טדערעג קירוצ ןוא --

 ןגיל עקפאד זומ עמ זא ,ןבירשעג סע טייטש ּוװ --- ,טינ םענייק ןופ ןוא ןעמעלא ןופ

 ?שטנעמ א יוװ ,ןפָאלש ןרָאט טינ ןעמ לָאז סָאװראפ ?לָאּפ ןפא ָאד

 ?ףורעביא ןפא רעבָא ---

 ,עקאט לייצרעד ןוא .ןייג וצ םוק ףורעביא ןפא ןוא סיוא ךיז ףָאלש ,ָאי ,ונ ---

 .ךיז טּפָאלש סע יוזאיוז

 -ייֵלּפ יד סיוא טפור עמ ןעוו ,קידאר ןַײז םיא ראפ וועיוכעמ סע זיא רעוו ןוא ---

 ?ןעמענ יד אב םיט

 .עטאט א יוװ ,ןלעטשוצ ךיז רע טעוװ ןָאלעשע םוצ ---

 עמאטסימ ןיוש רע טעװ קינטאוו ןכָאנ רָאנ ,ןָאלעשע םוצ יוזאיוו ,טינ סייוו'כ --

 .ןקיטעּפשראפ טינ

 .ךיוא --- ןטקודָארּפ יד ךָאנ זא ,גנונעפָאה א ןאראפ --

 .ןרעוו עריווועג רָאנ לָאז רע ---

 .ןיוש רע טסייוו עמאטסימ ---
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 א ןבעל טַײז רערעדנא רעד ףא עילּפָאטראק א קידנרעקרעביא ,טָאה רענייא
 וצ ןָאטעג גָאז א ,עלעקבורה ןופ קעד רעטילנעגנָא רעד ףא לטכאשדןוורעסנַאק
 :עילּפָאטראק רעד

 ,ייוו"זא ןוא ךָא-זא םיא זיא ,ןקנארק םעד טינ טגייל עמ טַײז א ראפ סָאװ ףא --
 טרעוו טנייצלא ...קירוצ ףיול ,ביילב ,רָאפ ,רעהא ייג ,ןיהא ייג .רעטצניפ ןוא רעטיכב
 ,ערָאצ סיוא טינ ערָאצ יד

 יוזא טשינרָאג ןיוש זיא עילּפָאטראק רענעטָארבעג א טימ ערָאצ א רעבָא --
 ,רענעי טכאמעג םאזקרעמפוא םיא טָאה -- ,רעטיב יוזא טשינרָאג ןוא רעטצניפ
 .ֿפערקָא ןדיזפוא ףא לטכאש-ןוורעסנַאק םעד טימ טערַאּפעג ךיז טָאה סָאװ

 טייג רעצעמע ?סעילפָאטראק ןייק ןטָארב טינ ףךיוא ךייא טזָאל רעוו זיא --
 "ראק א ןטָארנּפָא ןענָאק ריא טעװ ,ּפערקָא ןעקנירט גָאט ןצנאג א ףוא טרעה ?ךייא
 סעקשיק יד םיא טימ ךָאד ןָאק עמ .טאּפ ךָאד זיא'ס ?ּפערקַא ןעד זיא'ס זא .עילפָאט
 ,ןגָאמ ןטימ םענייניא ןפעלקראפ

 טכאד ,ןיוש זיא סָאװ ,רענייא טשימעגניירא ךיז טָאה --- ,ךייא ריא טָאה טָא --
 "צג ןבעל ןיא םיא זיא'ס .טפראדאב קיטייג עקאט סע טָאה קידאר -- ,ןפָאלשעג ,ךיז
 -יּפ א ןרעהסיוא ןוא לּפָאטראק א ןטָארבּפָא ףא לטיווק א ןעמענסיורא ךיז ןעגנאג
 ,שערדעמסעב רעקסירב םענופ שער

 ,עמכָאכ א ןָאטעג רע טָאה ,טליוו ריא בוא ---
 ?ןעגנאגעג טינ ריא טלָאװ ,ןייג וצ ןיהווו ןבָאה טּלָאז ריא ןוא --
 טקרעמאב גנוקיטעּפשראפ טימ טָאה -- ,ָאטשינ עקאט זיא סנַײז לקעּפ סָאד --

 "רעטנוא ערוסב עקיזָאד יד ןוא ,ןרָאװעג ליטש ןצנאגניא ןיוש זיא'ס ןעוו ,רעצעמע
 ,סַײנ עקיטכיוו א רעייז יו זָאנ רעד רעטנוא ןדראנרעב ןגָארטעג

 ןשטנעמ יד טלייצעגרעביא טלָאװ רע יוװ ,ּפָאק םעד ןביוהעגפוא טָאה דראנרעב
 ןגיוא יד ןבעגעג ריפ א ,געוו ןיא ןזָאל ןגרָאמ ךיז ןטראד סָאװ ,ןָאלעשע ןַייז ןופ
 ;ןיילא ךיז וצ יװ טדנעוועג ךיז ,ןטכארט עלַײװ א ךָאנ ,ןוא שערדעמסעב םעד רעביא

 .עכמיס יד רעסערג ,םעליוא רעד רענעלק ,טוג ,1ג ---
 ןופ טמעטָאעג טָאה טַײקמאזנייא ןא .ןענורעגסיוא טקרעמאבמוא זיא גָאט רעד

 "רע ערעייז ףא ןעוועג םיטלילּפ עלא ןעגַײז טכאנ וצ ,למיה ןקידנרעוװ-לקנוט םעד
 ענעדיישראפ ןיא ,רעסאוו רעמע ןטצעל םעד ןגָארטעגניײרא טָאה רעצעמע .רעט
 טימ ןסיבראפ טָאה עמ .ךעלצעגאק ןדנוצעגנָא ךיז ןבָאה שערדעמסעב ןופ ןעלקניוו
 טינ םענייק ָאד טלָאװ סדעסעב ןייק יװ ,קידנגייווש ,טיורב ךעלקיטש עקיטנװָא יד
 ךיז טָאה עמ ןוא .ץכערק א טימ ןעגנולשענּפָארא ןעמ טָאה ןסיב ןדעיא .טמוקעג
 ןוא ךעלטסעק עטלעטשעגפיונוצ ףא -- רע .טנַאקעג טָאה סע ּוװ רעוו ןגיונעגסיוא
 טָאה ןפָאלש רָאנ ,טראפשעגוצ ךיוא ךיז טָאה דראנרעב ,ליד ןפא -- רעוו ןוא קעז
 ,טנַאקעג טינ דע

 -טלּפענראפ רעד ןיא .רענאל א יוװ ןעזעגסיוא טָאה שערדעמסעב רעצנאג רעד
 -ילר יד טימ ןכָאטשעגכרוד ,ןקלאב םעד וצ ליד םענופ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,טַײק
 רעטעשזאסראפ רעד ןעזעגנָא ךָאד ךיז טָאה ,ךעלצענאק יד ןופ ןציּפש עקידרעכ
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 טימ ּפעק יד טזָאלעגּפָארא ןטלאהעג ןבָאה ןבייל ענרעצליה יד ,"יוניודא יסיוויש;
 ןיא .טַײקטלּפענראפ רעד ןופ ןוא ךיור םענופ עטקיטשרעד יו ,רעליימ עטנפעעצ
 ץעגרע ןענַײז טנעװ יד .עשזאס ןסעגעגנַײא ךיז טָאה דרעב עטעדליגעג ערעייז
 -עגסיוא ךיז טָאה ןדראנרעב ןוא .שינרעטצניפ רעד טימ םענייניא ןעגנאגעגקעווא
 "יורט יד אב םיטיילּפ עקידנגיל-בלאה יד טימ ליד ןפא טקוקעג טָאה רע ןעוו ,טכאד
 ,עוויש ָאד טציז קלָאפ א זא ,ךעלצענאק עקירע

 ,סנטָאש ןלאפעג ןענַיז ךעלצענאק יד ןופ
 ךיז זיא סע .טילָאּפ רעדנא ןא ןביוהעגפוא ךיז עלַײװ רעדעי טָאה ליד םענופ

 יד ,לָאמ ןטצעל םוצ רעשפע ,טקוקאב טָאה רענייא רעדעי .ןפָאלשעג טינ םענייק
 ןַײז ףא טָאה רענייא רעדעי ןוא .שערדעמסעכ םענופ טייקכעלטניירפטסאג עמערָא
 -טנעעגּפָא ןבָאה ןלָאקרעדיװ יוװ .ץכערק א ךרוד עווָאשכאמ ןַײז טגָאזעגסיורא ןפיוא
 ףיז ןוא טצעזעגפוא ךיז טָאה רענייא .ןעלקניוו ענעדיישראפ ןופ ערעדנא טרעפ
 רעדנוזאב א טימ טכאנ רענעי ןיא טָאה רערעדעי זא ,ךעלגעמ ,ןגיוו ןעמונעג םאטס
 עטנערבעגּפָא יד ,טַײקמערָא ענערָאװעג-װערָאכ ןַײז ,םייה ןַײז ןעזעג טַײקטעליױב
 ענעכַארבעצ ערעייז ןופ סעקשעװעלַאה עקידנעילפ יד ,ךעלטעטש יד ןופ רעזייה
 "עג ךיז טָאה ןדראנרעב ןוא .טַײקטנלע עטגָאיעג ןוא עקידנעשזדנַאלב יד ,ןטסענ
 ליד ןרעביא ןגיוועצ ךיז םענייניא סנטָאש יד טימ עלא ייז ןלעוו דלאב טָא זא ,טכאד
 ןופ ןוא יז ןופ טעוו סע ןוא ךעלצענאק עקידנרעכייר יד ןשיווצ ,שערדעמסעב םענופ
 ;ןייוועג א ןָאט ץעז א סנטָאש יד

 1 ,,ריָאה דָאדָאב ָאוװשָאי ָאכייא ---
 רעד ןטימניא ןּפאכפוא ךיז טאהעג טינ ןעניז ןיא עליפא ןבָאה םיטיילּפ רָאנ

 ןוא ןטַײז יד ןיא טשטעווקעג טעשָאּפ יז טָאה סע .סעניק ןגָאז ןצעז ךיז ןוא טכאנ
 ןטצעל םוצ ןעיטסָאמרעביא טוװורּפעג טָאה עמ .,סנּפָאקוצ טראה ןעוועג ייז זיא'ס
 ,סרעגעלעג יד לָאמ

 -סיוא יד .דילגיוו קידנענייוו-בלאה ליטש א ןגָארטעג ךיז טָאה רעמעלאב םענופ
 ,ןלאפעגנייא טינ .עליפא ריא זיא'ס .דניק סָאד טגיוועג ץלא טָאה עמאמ עטגַאנעג
 -סיֹוא ןא ןייב םוצ זיב ןוא עקידנעלמערד-בלאה א .ןעגנאגעגסיוא זיא דניק סָאד זא
 טימ .טניוװ ןפא טערעשט יװ ,טלקָאשעג ךיז יז טָאה ,עטּפעשעגסיױא ןוא עטנייוועג
 ףָאלש םענופ יװ סעּפע טָאה יז .ןטָאש ריא טלקַאשעגטימ ךיז טָאה םענייניא ריא
 זא ,םענעסקאוורעד א וצ יו ,טגָאזעג םעד טָאה יז ,עלעגיוו ןיא טדערעגניירא
 ןעקנוזראפ ץעגרע יז זיא עלַײװ א ףא ...טַײװ-טַײװ ןרָאפקעװא ןעמ טעוװ ןגרָאמ
 ןעמונעג ןוא ,קערשרעד א ןופ יװ ,טּפאכעגפוא רעדיוװ ךיז לָאמאטימ ןוא ןרָאװעג
 ןיא סָאװרָאנ טלָאװ סע יװ ,עלעגיצ סַײװ-רָאלק ןטימ ןעטנָאלּפ ןוא ןעגניזרעטנוא
 עמערָא ענעכָארבעצ יד ןופ ,םייה רעד ןופ ,טרָאד ןופ ןפיול וצ ןעמוקעג םעלָאכ
 ,טַײקטנלע רעטקיטשרעד רעד ןופ ,רעזַײה ענערָאװעג-װערָאכ יד ןופ ,ךעלעסעג

 (סעניק יד ןופ) טָאטש יד ןבילבעג זיאס םאזנייא יװ -- ריעה דדב הבשי הכיא1ג
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 ןעמוקעג סָאװרָאנ טלָאװ סע יװ -- ,ךעלטעטש עקידנעמלאסעמ יד ףא טציז סָאװ
 ..ןיירא געוו ןיא רעטַײװ םיטיילּפ יד טימ ןזָאל ךיז ףא טרָאד ןופ ןפיול וצ

 "לייק וצ ,גנורעיודאב טימ טָאה -- ...ףָאלש רעד ןעגנאגעגרעביא רימ זיא'ס --
 ןופ רעדיינש רעד ,דראפס םָארווא ןָאטעג גָאז א םעצולפ ,קידנדנעוװו טינ ךיז םענ
 .וועשעשז

 טעװ רעשפע ,ליד ןצנאג םעד רעביא ןגיוא יד טימ ןָאטעג עשזדנַאלב א טָאה רע
 -עגרָאפ ןעוו זיב סָאװ זיּב לַײװרעד ןוא ,טרָאװ א טימ ןטלאהרעטנוא רעצעמע םיא
 ;ץענעג ןקידנרעיודגנאל ,ןכיוה א טימ ןיילא טצעז

 ,ןלאפראפ .ירפרעדניא זיב ןרעוו ןפָאלשנא טינ ןיוש ךיא לעװ טציא --

 טשינרָאג טָאה רענייק .ןטלאהעגרעטנוא טינ טרָאװ ןייק טימ םיא טָאה רענייק
 אזא טָאה ,קעמולק ןַײז ןעמונעגמורא קידנטלאה ,רענייא זיולב .טרעפטנעעג טינ
 ןבירטעגּפָא םוראיוזא טלָאװ רע יװ ,עציילּפ רעד טימ ןָאטעג ףרָאװ ןקידסעכָאדאק
 טימ ףרָאװ םוצ רע טָאה ךָאד .דראפס םָארוװא ןופ ןדייר עקיטכאנאב סָאד ךיז ןופ
 ;ךיוא ןָאטעג עשטרוב א ךָאנ עציילּפ רעד

 "וצ טינ ךיוא םענעי טזָאל ןוא טינ סע טפָאלש ןיילא ...עינדילז א דיי א טָא --
 ...ג"וא ןייק ןכאמ

 טצעזעגקעווא ךיז טָאה רע .ןלאפעגּפָארא טינ ךיז אב זיא דראפס םָארווא רָאנ
 ,ןסעזעג זיא ןוא סנּפָאקוצ ןַײז ףא

 "עג ןופ ךיז קידבייחפוא טינ ,טָאה --- ?םָארוװא ,טינ ריא טּפָאלש סָאװראפ --
 ,ןגיילקעווא רעדיוו םיא טווורפעג דראנרעב ,רעגעל

 ,ןאלעשע ןיא .דראנרעב רעוואכ ,ןָאלעשע ןיא ןפָאלשסיוא ןיוש ךיז לעוו'כ --
 ףאפ טרָאד ,םאט רעדנא ןא ןצנאגניא ,שרעדנא ןפָאלש רָאג ךיז ףראד ,קידנרָאפ
 ..טפָאלש עמ ןוא טרָאפ עמ .סערָאצ עלא ןיא ןעמ טסעג

 ,ןפָאלש ןוָאל טינ םעגעי ךיוא ןוא ןפָאלש טינ ךיוא ןָאלעשע ןיא טעװ ריא ---
 ,טָאה סָאװ ,דיי רעד טצעזעגפוא ןיוש ךיז טָאה --- ,שערדעמסעב ןיא ,ָאד יו טקנוּפ
 טיג ץעגרע ןיא טעװ ריא -- ,קעמולק םעד ןעמונעגמורא ןטלאהעג ,קידנּפָאלש
 ,ךַײא ןיא טציז רעטוגטינ א סעּפע .ריא טַײז שטנעמ רעכעלקילגמוא אזא ,ןפָאלש

 -ייו ךיז ןוא טגיילעג טינ טכא ןּפָארט ןייק ןדִיי םעד ףא טָאה דראפס םָארווא
 ;ןדראגרעב וצ טדנעוװעג רעט

 ריא ,?ארוא ןייק ןָאלעשע רעד טייג לפי ,דראגרעב רעוואכ ,רימ טגָאז --
 ?טינ טסייוו

 ליד םענופ ןטיירפוא ןבױהעגנָא זייווקיצנייא ךיז ןבָאה עגארפ רעקיזָאד רעד ףא
 ,ףָאלש ןטימניא עליפא רענייא רעדעי ןרעה טלָאװעג טָאה סָאד ,עקידנפָאלש עלא

 ןעוו ,ןגָאלשּפָא ןעמונעג דראנרעב ךיז טָאה --- ,טיג סייוו ךיא ,טיג סייוו ךיא --
 "רעד ךיז טפָאלש -- .רעגאל רעצנאג רעד ףוא ךיז טבייה סע יו ,ןעזרעד טָאה רע
 ןעוו ,ןרעוו רָאוװעג רימ ןלעוװ ,טייג ןָאלעשע רעד לפיוו ןוא ,ָאד סיוא רעסעב לַײװ
 ,טרָא ןפא ןעמוק ןרימ
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 ףךיז ייז ןלעװ קלָאט ןייק זא ,ןענאטשראפ ןבָאה םיטיילּפ עטעכושטעגפוא יד
 -רעביא ןעמונעג ךיז ןוא טגיילעגקעווא רעדיוו ךיז ייז ןבָאה ,ןגָאלשרעד טינ טציא
 םָארװא ףא עלא ןוא ןרעדנא ןפא רענייא קידנעשטרוברעטנוא ,סנּפָאקוצ יד ןעיטסָאמ
 ;דראפס

 געמ סע .עדערעשט עצנאג יד ףוא ךיז טבייה ,ףוא ךיז טבייה קָאב ןייא זא ---
 ,טינ סע טרא םענייק .טכאנ רעד ןטימניא ןַיז

 ,.טינרָאג ---
 | ?סָאװ ---
 םעד ףא טכא ןייק קידנגייל טינ ,קעמולק ןַײז ףא ןסעזעג זיא דראפס םָארווא

 ןפורעגסיורא טָאה טרָא ןא ףא שטנעמ א יװ ןגילנַײא ןענָאק טינ ןַײז סָאװ ,לביראפ
 -סיוא זַײװכעלסיב זיא גנורעדורפוא עקיטכאנאב יד .םיטיילּפ עקירעביא עלא אב
 ןרעביא ןגָארט ןעמונעג ךיז טָאה סע ןוא ןרָאװעג ליטש רעדיוװ זיא סע ןעוו .ןענורעג
 ןָאטעג זָאל א רעדיוו דראפס םָארווא ךיז טָאה ,ןעּפָארכ קידנעגניז א שערדעמסעב
 ;לָאק ןטלאהעגנייא רעמ א לסיב א טימ ןיוש ןדראנרעב ףא

 ?גנאל ףא עסַײמ איס ,דראנרעב רעוואכ ,ריא טניימ יו ---
 ?סָאװ --
 ...לארוא ףא ןרָאפ סָאד טָא ..,ןרָאפ סָאד טָא --
 -ליטש רעקיטכאנאב רעד רעביא ,ןטראוו לסיב א טזָאלעג םיא טָאה דראנרעב

 ןדיישראפ יד ןגָארטעג ךיז ,ךעלעמָארטש עטַײװ יװ ,ןבָאה שערדעמסעב ןופ טַײק
 רעד ףא רעפטנע ןא ןַײז טפראדאב טלָאװ ּפָארכ רעדעי יװ ,ןּפָארכ עקידנעלכרָאכ
 יד ןופ ןעּפָארכ ןקיטכאנאב םעד טימ ןעמאזוצ ןוא .דראפס םָארוװא ןופ עגארפ
 ;טזָאלעגכרודא ןיינ ןוא ָאי ןשיווצ דראנרעב טָאה םיטיילּפ

 ,טינ סייוו ךיא ---
 ;ןיילא ךיז וצ ּפָאק ןטימ טלקַאשעג טָאה דראפס םָארווא
 רעוו ..גנאל ףא טינ --- ןַײז ןָאק עס ,גנאל ףא -- ןַײז ןָאק עס ,ָאי ,ונ --

 ,.?טסייוו
 ןעּפָארכ ןקיסעמלגער םעד וצ טרעהעגוצ ךיז ,ןרָאװעג ןגיוושנא עלַײװ א זיא רע

 ןָאטעג גָאז א ןיילא ךיז ראפ יװ רעטַײװ ןוא םיטיילּפ עקידנּפָאלש יד ןופ
 טראוו עמ יװ ,ןטראוורעביא ןוא ...ןציזרעביא טרָאד ןעמ טעװ רעשפע ןֹוא --

 ..?םייהא קירוצ ןרעקמוא ךיז ןעמ טעװ ךָאנרעד ןוא ,ןגער א רעביא
 ,דיר עטצעל ענייז ףא גנאלקּפָא ןייק ןדראנרעב ןופ ךיז קידנטראוורעד טינ

 םעד קידנטלאהרעטנוא טנעה עדייב טימ .ןגיילקעווא רעדיוו טוװּורּפעג ךיז רע טָאה
 טָאה רע .ןגיוא עטנפעעגרעדנאנאפ טימ רענעגיוצעגסיוא ןא ןגעלעג רע זיא ,ּפָאק
 -עשז עלעטעטש ןַייז ןעזעג ןוא שערדעמסעב םענופ ןקלאב ןטלּפענראפ ןפא טקוקעג
 ,טלּפענראפ יוזא טקנוּפ וועש

 -יוק יד ןופ רעוו --- .טכארטעג רע טָאה --- ?בוטש ןיא םיא אב ךיז טוט סָאװ;
 וצ וצ ןטרָאד ךיז טריר עמוט קיטש א ראפ סָאװ ?ןסירעגניירא ןיהא ךיז טָאה סרעל
 "?ןענָאסאפ יד טימ ןלאנרושז ענַײז
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 -סע ןיא םיא אב ןענאטשעג ןענַײז סָאװ ,ןענעקענאמ ייווצ יד ןעזרעד טָאה רע
 רעד .ןּפאלק עטעוװועגירטסעגוצ טימ עקסיזיוו א ןעגנאהעג זיא םענייא ףא ,רעמיצ
 סאג ןפא ןרעגלאוו סיװעג ראפ ךיז ןרעק ייז .טעקאנ ןענאטשעג זיא רעטייווצ
 -ףאפ טינ ןצנאגניא ענַיז בוטש יד טָאה עמ בוא ,ןלאנרושז ענייז טימ םענייניא
 ,טנערב

 ןופ ןָאטעג יצ א לָאמאטימ ךיז רע טָאה --- ,דראנרעב רעוואכ ,ריא טניימ יו --
 ףא עליפא ןגײלּפָא טנַאקעג טינ רע טָאה עגארפ עקיזָאד יד יוװ ךַילג ,רעגעלעג ןַײז
 ריא -- ,טכאנ רעד ןטימניא ,רעטציא טָא ןדראנרעב ןגערפ יז ףראד ןוא טונימ ןייק
 טצעזעגקעוא ךיז רע טָאה ,ריא טניימ יוו ,םייה רעד ןיא ,טרָאד ןוא ,טיג טסייוו
 | ?גנאל ףא

 ?רעוו ---
 ..שטייד רעד ---
 -לאהעגנייא טימ ןפורעגנָא ךיז ןוא ןָאטעג ץפיז ןקידוועשִיי א טָאה דראנרעב

 ;:םיטש רעד ןיא סאק םענעט
 ,גנאל יוזא ןַײז טעװ שטַײד רעד ןוא ,ןשטנעמ יד ןעורּפָא טזָאפ ,םָארווא ---

 זיא'ס ,ּפָא ךיז טעּפעשט ןוא ?טייטשראפ ריא ,ןביײרטסיױרא טינ םיא טעוו עמ זיב
 ,גיוא ןייק ןכאמוצ טינ םענייק טזָאל ריא .גָאט דלאב ןיוש

 דראנרעב סָאװ ,קעלייכ רעד טָאה דראפס םָארוװא רעדַײנש ןוָאלּפָאלש םעד ףא
 ךיז טָאה רע .טכאמעג טינ קורדנַײא ןקידנשארעביא ןייק ,טלייטעגניירא םיא טָאה
 ענייז טגָאזעגסיױרא טלָאװ רע יו ןוא ןיילא ךיז ראפ יו ןיוש ,סנַײז טצעזעגרָאפ
 ;סערָאשאה

 ?קעב רעדָא דנאלגנע :ןביירטסיױרא םיא סע טעװ טשז רעוו זיא --
 ףָאלש םענופ רָאנ ,ןעמוקאב טינ דראפס םָארוװא טָאה ןדראנרעב ןופ רעפטנע ןייק

 טציא ןענַיז ןגיוא סדראנרעב ראפ .,ןגָאלשעגסיױרא ןצנאגניא דראפס םיא טָאה
 ךיז ןעמוקעגסיוא זיא ןיילא םיא עכלעוו טימ ,ןעיימרא סדנאלשטַײד ןעגנאגעגכרוד
 ןבָאה טָאװ ,ןעקנאט עכעלטירטוצמוא יד ןעזרעד טָאה רע .ןרעוו ןגָאלשעצ ןוא ןגָאלש
 ןבָאה סָאװ ,ןענאלּפָארעא יד ןעזרעד טָאה רע ;דרע עשיליופ יד טרעקאעגרעביא
 א קידנליוו טינ ןיוש רע טָאה טציא .רעַײּפ ןיא ןביוהעגפוא טעטש עשיליופ עצנאג
 -סָארפ רעד וצ ןוא רעטצנעפ ענעריורפראפ יד וצ ןגיוא יד קידנדנעװ ,ןָאטעג גָאז
 ;ןגיוצעג גָאטראפ ןקידרעטניװ-ביײהנָא ןא ןופ ץעגרע ךיז טָאה סָאװ ,טַײװ רעקיט

 .ןרעטעמשעצ רָאנ ,םָארווא ,ןביירטסיורא טינ --
 -רעב סָאװ ,סָאד ּפָאק ןיא ךיז אב טגיילעגרעביא ךעלטנירג טָאה דראפס םָארווא

 ,ןגיוא יד טימ ןיילא ךיז וצ ןעלטניּפ ןעמונעג ןוא ,טגָאזעג םיא טָאה דראנ
 טלָאװ ןרעטעמשעצ ןוא .ןַײז טינ ןָאק'ס ...גנאל ףא ןַײז טינ ןָאק'ס ,ןליג ,ןייג --

 ןא טימ טנרָאװאב דָארג רעבָא ךיז ייז ןבָאה ,דנאלסור-ןטעוװַאס ןייא טנַאקעג ייז
 | ,,,דנאלסור-ןטעווָאס טימ ךאמּפָא

 ,טגיילעגקעװא ךיז דראפס םָארווא טָאה "דנאלסור-ןטעװָאס , טרָאװ ןטימ ןוא
 ,למערד א ןּפאכ ןָאק רע זא ,טליפרעד ןוא ןגיוא יד טכאמראפ
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 ןוא ,טנַאזעג םיא טָאה דראנרעב סָאװ ,ץלא ךעיומ ןיא ךיז אב קידנריניבמָאק
 ןקלאב םוצ םענָאּפ ןטימ יוזא רע זיא ,טגיילעגוצ ןיילא ךיז ןופ טָאה רע סָאװ ,ץלא
 ןוא טנעה יד טימ טכאמעג ,קיורמוא רע זיא ןפָאלשעג .ןרָאװעג ןפָאלשנא ךעלדנע
 ,ףָאלש םענופ טדערעג

 ןגעלעג זיא סָאװ ,ןדִיי םוצ טדנעװעג ךיז רענייא טָאה --- ,ףוא םיא קעוו --
 ,ןרעה טינ ןָאק ךיא ,ףוא םיא קעוו -- ,ןדראפס ןבעל קעמולק ןטימ ןעמונעגמורא
 ,ףָאלש םענופ טדער רע יו

 ןיוש ךיז טעװ ,ןקעוופוא םיא טעװ ריא ביוא .שטנעמ ,רעגרע ןַײז טעוו'ס ---
 ,ליומ סָאד ןכאמראפ טינ םיא אב ירפרעדגיא זיב

 ענייז םעלָאכ ןיא ןעזעג טָאה דראפס םָארוװא .ליטש ןרָאװעג לָאמארעדיװ זיא'ס
 ןּפאלק עטעוועגירטסעגוצ יד טימ עקטיזיוו רעד ןיא -- םענייא .ןענעקעגאמ ייווצ
 םעלָאכ ןיא טָאה רע .לָאּפ ןפא ןטרעקעגרעביא ןא ,ןטעקאנ א -- ןטייווצ םעד ןֹוא
 רענעי יװ ,טנַאקעג טינ ןוא ןעקענאמ םענעלאפעגמוא םעד .ןבייהפוא טוװּורּפעג
 ,לַאּפ םוצ ןסקאוועגוצ טלָאװ

 א ןבעגעגּפָא םיא טָאה --- ,םָארווא ,?וניימוקוווא ונײװכָאשעב ךייא אב זיא'ס --
 -- .ןגיוא יד טנפעעגפוא טָאה םָארווא רָאנ יו ,קעמולק ןטימ דַיי רעד ןגרָאמ-טוג
 ןיא טשרע ריא טָאה זיא ,ןרעוװ ןפָאלשנא טלָאז ריא ,טבעלרעד םיוק ןבָאה רימ
 ..עלַײי עסעמע יד טכאמעג ףָאלש

 רָאנ -- ,זדלאה םעד ןזיוועג דראפס םָארווא טָאה --- ,ןעלדנאמ יד ןופ זיא'ס ---
 ,טשינרָאג רעמ .ןעלדנאמ יד

 יד ךרוד טראּפשעג טָאה גָאט רעד .קיטכיל ןצנאגניא ןעוועג ןיוש זיא סאג ןפא
 -נעּפשעג עקיטכאנאב ןַײז ןריולראפ טָאה שערדעמסעב רעד .רעטצנעפ ענעזָאלנראפ
 םענופ רָאנ .עינאסכא עקידלמוט א ןוא עקידעבעל א ןרָאװעג רעדיוװ ןוא טייקיטס
 ,רעטומ יד טזָאלעצ ךיז יירשעג ךעלשטנעמוא ןא טימ םעצולּפ טָאה רעמעלאב
 ;טלעוו יד קידנגיילנייא ןוא רעגניפ יד ךיז קידנכערב

 ..טלאק ןצנאגניא זיא'ס ..טינ טמעטָא עס ..קוק א טיג טייג ,רימ זיא ייוו ---
 ...ןעגנאגעגסיוא זיא'ס

 סָאד טלגנירעגמורא טָאה עמ .רעמעלאב םוצ זָאל א ןבעגעג ךיז ןבָאה עלא
 טימ ןשאוועגנייא ךיז טָאה רע ּוװ ,ןסיורד ןופ ןפָאלעגניירא זיא דראנרעב .עלעגיוו
 ,רָאה עטמעקראפ טינ טימ ןוא םענָאּפ סאנ א טימ .,.יינש םענעלאפעגסיוא-שירפ
 םיטיילּפ יד .םעליוא ןכרוד ןטינשעגכרוד ךיז רע טָאה ,ןרעטש םוצ עטשטעלּפעגוצ
 ;ןרעדנא םעד רענייא קידנעכרוטש ,טקורעגרעדנאנאפ ךיז ןבָאה

 ,ןייגכרוד טזָאל --
 רעטומ יד .?מענעּפ ןפא טיַײקלעג ענעטקאוו א ,דניק סָאד ןגעלעג זיא עלעגיוו ןיא

 ּפעק יד טיירדעגסיוא ןבָאה םיטיילּפ ,ןייטש א יוװ ,טלעגיוו ןרעביא ןָאטעג לאפ א טָאה

 ,ןייטשפוא םאב ןוא ןפָאלש ךיז ןגייל םאב --ונמוקבו ונבכשכ1
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 ןָאטעג ערָאמש א טָאה סע רעוו ,רערט א טשיװעגּפָא טָאה סע רעוו .טַײז רעד ןיא
 .ןרעלטיה ףא עלָאלק א טכארבעגסיורא טָאה סע רעו ,זָאנ רעד טימ

 -עג ןכרוד ריא טימ טפוטשעגכרוד ךיז ,רעטומ יד ןביוהעגפוא טָאה דראנרעב
 ןפא ןוא ,טנעה יד ןיא ןפייטש יד ןבַײרנַײא ןעמונעג ריא ןעמ טָאה דלאב ןוא ,?מעז
 :טרעּפמאעג ךיז ,קנווו ןֿפא זיולב ,ליטש םיטיילפ ןבָאה רעמעלאב

 ,טכער ןָאטּפָא םעד ףראד עמ --
 ,טכער ןָאטּפָא םעד ןעמ טעװ םעליוסעגב ןפא ---
 ,טינ טייטש טַײצ יד --
 ,ןלאפראפ ---
 ,טנעה יד ןיא טָאג אב טלא זיא עמ ---
 ;ּפָאק ןטימ טלקַאשעג ןוא ןענימראב ןקניגיילק ןפא טקוקעג טָאה דראפס םָארזוא
 טמענ ןויירפ ערעדנא ןייק ..םעליוא-לעש-עגיוביר םעד עינאסכא רעד ראפ --

 ,.טינ רע

 ,ץכערק א טנצעמע טרעהרעד ךיז טָאה -- ...:סעמע ןעַײד ךערָאב ---
 -םאט טיינעג ןיוש ןעמ טָאה ץעגרע ,ךעלַײל א ןסירעג ןיוש ןעמ טָאה ץענרע

 -קידסעכלאמ ןגעלעג זיא דניק סָאד ןוא .טעקשושעג ךיז ןעמ טָאה ץעגרע .םיכיר
 רעקסירב םעד ןיא רעמעלאב ןפא ןענאטשעג זיא סָאװ ,עלעגיוו םעד ןיא קִיור
 טקרעמאבמוא .םיטיילפ יד ראפ עינאסכא רעכעלטניירפטסאג רעד ןיא ,שערדעמסעב
 -פָאג ייווצ יװ ,דניק םאב סנּפָאקוצ טכיל ענעדנוצעגנָא ייווצ ןסקאוועגסיוא ןעגַײז
 ,למענעּפ ןטיוט ןפא טגיילעג ךיז טָאה סָאװ ,טכיל יד ןופ ןייש יד .רענרעה ענעד
 ךיז םעד ןוא רעיורט ןקידטעלָאג םעד טַײקכעלרעַײּפ ענדָאמ א ןבעגעגוצ טָאה
 טיג רענייק טָאה סע שטָאכ ,טגניז עמ זא ,טכאדעג ךיז טָאה סע .קעטייוו ןקידנקיטש
 עטלא יד ןופ ּפָארא ךיז ןזָאל ןלארָאכ זא ,טכאדעג ךיז טָאה סע ,ליומ ןייק טנפעעג
 סָאד ןוא .שערדעמסעב רעקסירב םעד ןיא ןקלאב ןטלּפענראפ םענופ ןוא טנעוו
 רעטנוא ךייה רעד ןיא ףוא םאזגנאל ךיז טבייה ןענימראב ןקניניילק ןטימ עלעגיוו
 טא .עילעטס יד רעדנאגאפ ראּפש א ךיז טיג טָא .גנאזעג ןטכאדעגסיוא םעד טָא
 ןוא ךייה רעד ןיא ףוא טייג דגיק ןטימ עלעגיוו סָאד ןוא .ףךאד רעד טדגיוושראפ
 ,,,למיה םעד וצ זיב רעמשה

 םעד טָאה עמ סָאװ ,םידָאגב עטַײװ יד ןיא ןָאטעגנָא ןעמ טָאה דניק סָאד רָאנ
 ,םעד טימ ןעוועג קעסאסימ ךיז ,עיסענ רעטצעל רעד ראפ ךעלַײל א ןופ טיינעגפוא
 -טעב םעד ןטינשעגכרוד עלַײװ עלא טָאה סָאװ ,רעטומ יד .סעמ ןסיורג א טימ יו
 טינ רעמעלאב םוצ םיטיילּפ יד ןבָאה ,יירשעג ךעלשטנעמוא ןא טימ שערדעמ
 וצ סענַאכאה עטצעל יז טכאמעג טָאה ,וועשעשז ןופ דיי רעד ,לטייפ .טזָאלעגוצ
 א לָאק טנקירטעגסיוא ןא טימ טָאה םיטיילּפ יד ןופ רענייא ןעוו ןוא ,עַײװעל רעד

 סע ןעװ ,טגָאזעג טרעװ סָאװ ,ךורּפש א -- רעטכיר רעסעמע רעד ןַײז לָאז טשטנעבעג 1
 ,שטנעמ א טבראטש
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 ןוא שערדעמסעב רעצנאג רעד טנייוועצ ךיז טָאה ,:םימכאר יילָאמ לייא ןָאטעג גָאז
 ליטש רעד ןיא ךיז קידנגראוו ,טַײז א ןיא ּפָאק םעד טיירדעגסיוא טָאה דראנרעב
 ךיז טָאה םענייק .ּפעק עטזָאלעגּפָארא טימ ןענאטשעג ןענייז עלא .רערט א טימ
 לטַײפ יוװ ,ןעזעג טינ ,ךיז טכאד ,טָאה רענייק ןוא .ןגיוא יד ןבייהפוא טלָאװעג טינ
 ךעלנע זיא סָאװ ,ךאז א סעּפע טימ ןדנובעגרעטנוא ךיז ,דניק סָאד ןעמונעג טָאה
 ,ןטיורד ןקיטסָארפ ןיא שערדעמסעב םענופ ןעגנאגעגסיורא ןוא ,לטראג א וצ

 -פוא טָאה רע .טניװ א טעוועשובעג טָאהװ ןסאג עקידעירפרעדניא יד רעביא
 אב .טרָא רעדנא ןא ןיא ןסימשעגרעבירא םיא ןוא טרָא ןייא ןיא יינש םעד ןביוהעג
 סעלָאּפ יד ןסירעגפוא ןוא טַײז א ןיא רעמענעּפ יד טיירדעגסיוא רע טָאה רעייגכרוד
 םעניילק ןטימ ןגעקטנא טניװ םעד ןעגנאגעג זיא לטַײפ רָאנ .ןעלטנאמ יד ןופ
 ןיא טניוו ןקידנסיימש םעד ראפ םענָאּפ םעד טָאה רע .עכוזאּפ רעד ןיא ןענימראב
 ןפא ןוא דרָאב רעד ףא טגיילעג ךיז טָאה יינש רעד .טעװערעקעגּפָא טינ ץעגרע
 -ּפִא טינ ךיז טָאה לטַײּפ רָאנ .ןעלטייפ ןטישראפ טלָאװעג טלָאװ רע יו ,רענלָאק
 טָאה רע .רָאלק ןעוועג םיא אב ןענייז ןגיוא יד .ךַײלג ןעגנאגעג זיא רע .טלעטשעג
 :רעייגכרוד אב ןָאטעג גערפ א רָאנ

 . ?םעליוסעב רעקסירב רעד ץעגרע ָאד זיא ווו --

 .שערדעמסעב ןיא עלעקבורה סָאד טצייהעגסיוא םיטיילּפ ןבָאה לָאמ עטצעל סָאד
 סעקינטאוו יד ךָאנ טזָאלעגקעװא ךיז ןוא רעסאוו ןגָארטעגנַײרא לָאמ עטצעל סָאד
 -יילק רעד יוװ ,רעגניפ ץיּפש יד ףא יװ ,ליטש ןעגנאגעג זיא עמ ,ןטקודָארּפ ךָאנ ןוא
 זיא קילב סנדעי ןיא .ןגיוא יד ראפ ןגעקטנא ןעגנאגעג ייז טלָאװ ןענימראב רענ
 טעוװ דלאב טָא .ץכערק א טימ ןסירעגסיורא ךיז טָאה טרָאװ סעדעי .רעיורט ןעוועג
 ןַײז טימ ןוא שערדעמסעב ןכעלטניירפטסאג םעד טָא טימ ןענעגעזעג ךיז ןעמ
 ,ןָאלעשע ןיא ןייגניירא טעװ עמ ןוא טייקטלפענראפ

 רעטרעכייראפ רעד טָא רעַײט ןרָאװעג סעּפע לָאמאטימ םענייא ןדעי זיא סע
 -ןרָא ןטימ ,"'ד יתיושע םענעמוקעגּפָא ןטימ עינאסכא עקירעיורט יד טָא ,ןפאה
 ןוא עלעגיוו סָאד סקידייל א ןענאטשעג טציא זיא'ס ּוװ ,רעמעלאב ןטימ ןוא שעדיוק
 | ,עמאמ עמאזנייא ,עטמעסָאיראפ יד ןייטש א יוװ ןגעלעג זיא'ס

 לָאז ןגרָאמירפ רעד זא ,טלָאװעג ןצראה ןופ ףיט רעד ןיא ץעגרע טָאה רערעדעי
 -גוצ יד ןופ טייקשירפ יד טליפעג ןיוש ןבָאה עלא שטָאכ ,רעגנעל סָאװ ןעִיצ ךיז
 ענייז טימ ןוא ךיז טימ ןעמונראפ ןעוועג זיא רענייא רעדעי .ןָאלעשע םעניא ןטניוו
 םעד טניז ,טַײצ רעטצעל רעד ראפ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ץלא ןגעוו ןעקנאדעג

 ןבָאה ןדִיי סָאװ ,געוו ןקירעיורט םעד ןגעוו ,ןליוּפ ןיא ןסאג יד ףא גערָאה ןטשרע !
 ,ןרָאװעג ייז ןופ זיא'ס סָאװ ,סעלכאט םעד ןגעוו ,טַײצ רענעי טניז טכאמעגכרוד
 שערדעמסעב ןיא עינאסכא רעד טָא זיב ןבילבעג ייז ןופ זיא סע סָאװ ,ץלא ןגעוו ןוא
 רערעדעי זיא ןעוועג ...ןגרָאמירפ ןקיטסָארפ םעד טָא ןיא ןענימראב ןקניניילק ןטימ

 ,םענעברָאטשעג א רעביא עליפטינַאלק --םימחר אלמ לא1נ
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 -רעד רעדָא טדערעג טָאה רעצעמע סָאװ ,טרעהעג ץלא טינ ןוא ךיז טימ ןעמונראפ
 -קרעמפוא טנעמעלא ןעגנאפעג ןוא םענייניא עלא ייז טלמאזעגפוא רָאנ ,טלייצ
 טימ רעכָאב רעד ןגָארטעגנַיירא טָאה'ס סָאװ ,עידעי עקידמעצולּפ א טָאה טַײקמאז
 :רעסאוו רעמע ןא טימ םענייניא ןדראבנעקאב יד

 ,ןטלאהראפ טכאנאב ןעמ טָאה ןקידאר ---
 זיא עמ .ןָאטעג טינ געוואב ןייק םיטיילּפ יד ןופ רענייא ןייק ךיז טָאה עגער א

 ןדעי אב טָאה סע ןוא ,רעטכיזעג יד ףא קורדסיוא ןטרעווילגראפ א טימ ןענאטשעג
 ;ןרעיוא יד ןיא ןעגנולקעג

 ,ןטלאהראפ טכאנאב ןעמ טָאה ןקידאר --
 ?רעוו --

 ,ץעגערג יד ןכאוואב טימ ךיז ןעמענראפ סָאװ ,ןענאגרָא יד ---
 לסיב א .רעטרע ערעייז ףא טרעקעגמוא טינ ךיז םיטיילּפ יד ןבָאה עליו א

 טקוקעג ייז ןבָאה ,ןיילא יז טימ ןפָארטעג טלָאװ סע יו ,עקיטנעהּפָא ןוא ענעריולראפ
 טנפעעגרעדנאנאפ ןגעלעג ןענַײז סָאװ ,ךעלקעזקור יד ףא ןוא ןרעדנא ןפא רענייא
 .טעוועקאּפרעד-טינ ןוא

 דראפס םָארווא ןָאטעג גָאז א טָאה --- ,ריטראווק עטאווירּפ א ריד וטסָאה טָא --
 ,ןיירא געוו ןיא ןכאז ענַײז ןגיילפיונוצ ןעמונעג רעדיוו ןוא

 -סעב ןיא ,ָאד ...ץערָאּפ םעד ,ןפָאלש וצ םעווקאב ןַײז ןיוש םיא טעװ טציא --
 ךיז ,םענייק ףא קידנקוק טינ ,טָאה --- ...םעווקאב ןעוועג טינ םיא זיא ,שערדעמ
 ןַײז טימ ןעמונעגמורא ,ןפָאלשעג טַײצ עצנאג יד זיא סָאװ ,דיי רעד טרעזייבעג
 ,קעמולק

 קידגדניברעביא ,רענייא ןפורעגּפָא ךיז טָאה -- ,רעַײפ ןיא ןכָארקעג ןיילא --
 טימ ןוא םעד ףא ןטָארטעגנָא סופ ןייא טימ טָאה רע .קירטש א טימ עלעקעז ןַיז
 --- ,סעכיוק עלא טימ ךיז ןופ קידנשטצווקסיורא ,לקירטש סָאד ןגיוצעג טנעה עדייב
 ,.ןיילא .,.ןיילא

 יד טניילראפ יורפ א טָאה -- ?ןטלאהראפ ןעמוקעג םיא זיא סָאװראפ רעבָא --
 ,רעכערבראפ א .ווענאג א ךָאד ןעמ טלאהראפ ןטלאהראפ -- ,טסורב רעד ףא טגעה
 'שטנעמ א סָאװ ,סָאד ?ןכערבראפ סָאד ָאד זיא ּוװ ןוא ?עוויינג יד ָאד זיא עשז ּוװ
 ?םייחא קירוצ ןרעקמוא טלָאוװעג ךיז טָאה

 ,ןגיושעג טייצ עצנאג יד טָאה דראנרעב

 לימפעג א ךרוד עטגָאיעג ,עדגיוו ןוא קעוואלס ןגָארטעג ךיז ןבָאה ןגיוא ענַײז ראפ
 -עג ךיוא טָאה ןניוא עגייז ראפ .םעשאה-שעדיק ןקיניזמוא ןוא ןטרעגעלראפ ןופ
 טכאנ רעקידעכורעוואז רענעי ןיא זיא סָאװ ,טילָאּפ רעטנאקאבמוא רעד טלדניווש
 -עגרעטנוא ןוא קילשאב א ןיא טלקיווראפ ,גוב טַײז רענעי ףא קירוצ ןעגנאגעג
 טגעוואב טָאה סָאװ רָאנ .ןעלדנאה ןזָאל ןשטַײד יד זא ,גנונעפָאה רעד טימ טלטראג
 ןא ,ןוא טכארטעג טָאה רע .טינ רע טסייוו ,קירוצ ןרעקמוא ךיז קידאר ןקיזָאד םעד
 :ןָאטעג גָאז א ךעלדנע ,שינעעשעג רעד ןופ רעטשארעביא
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 ךיז טמענ שטנעמ א ביוא ...ןטלאהראפ םיא טָאה עמ סָאװ ,קילג א זיא ךָאד --
 טימ םיא ןעמ טעוװעטאר ,רעַײּפ ןיא קיליוװיירפ ךיז טפראוו ןוא ןיילא ןבעל סָאד
 ,לאזקָאװ םוצ דלאב ןעייג רימ .טיירג ךיז טכאמ .דלאווג

 ןוא שערדעמסעב םעד ןזָאלראפ ןעמונעג םיטיײלּפ ןבָאה ,קעזקור יד ןָאטעגנָא
 רעד ףא טראוועג ןיוש ןבָאה סָאװ ,םיטיילּפ עיטראּפ רעדנא ןא ראפ ןכאמ יירפ םיא
 -ייא ,ןעיורפ ,רענעמ טסָארפ ןפא טלעטשעגסיוא ךיז ןבָאה סע .ריטראווק רעקיזָאד
 -- רעוו .טָאטש רעד ךרוד ןעגנאגעגכרוד זיא עמ .טנעה יד ףא רעדניק טימ עקינ
 -דעמסעב םוצ ,קירוצ ףא טקוקעגמוא ךיז ןבָאה עלא .טקנעבראפ -- רע ,רעטנומ
 -ייוו ךָאנ סעּפע .וועריימ ףא ,גוב טַײז רענעי ףא -- שערדעמסעב ןכרוד ןוא ,שער
 .ןרערט זיב טגָאנעג טָאה סע ןוא םייה עוװערָאכ יד ייז ןופ טקורעגּפָא ךיז טָאה רעט
 | ;טלציוועג ךיז טָאה דראפט םָארווא

 .ןבעל ץנאג א ראפ ןָאלעשע ןיא ךיז ןעמ טעװ ןפָאלשסיױוא רָאנ ,סָאװ-סָאװ ---
 -ּפעט יד ןיא סעראנ ערעייז טימ טרעדאסעג םיטיילּפ יד ךיז ןבָאה טכאנראפ זיב

 ןבָאה סעכָאּפשימ .סרעגעלעג טמאצענּפָא ךיז .עלעקבורה סָאד טצייהעגנייא .סעקשול
 טימ ןטיבעג ךיז .טעוואהעג ןוא טלמוטעג טָאה עמ .ןעלקניוו עצנאג ןעמונעגּפָא ךיז
 ,סיאבאה-סאקונאכ א ףא יו ,רעכעליירפ א ןעוועג זיא שאר רעד .רעטרע יד

 -עגוצ לאזקָאװ םוצ ןענַײז ,סאג ןפא לקנוט ןצנאגניא ןעוועג ןיוש זיא סע ןעוו
 ןוא וועייוואראק םָאקריפסיוא ןופ רעציזרָאפ רעד ןישאמ רעשירעטילימ א ףא ןרָאפ
 ,ןיבָאלזענ םָאקטנגעג ןופ ראטערקעס רעד

 ןכוז ןפָאלעג ןענַײז עלא .ןָאלעשע ןצנאג ןרעביא ןגָארטעצ ךַײלג ךיז טָאה סע
 .ןָא ךיז טבייה ןבעל עַײנ סָאד .ןדראנרעב

 םיא ףא סָאװ ,געוו םענסאּפאז םענופ ןסירעגּפָא ןָאלעשע רעד ךיז טָאה טכאנאב
 ,ךערזימ ףא קעווא ףַײפ א ןָא ןוא ,ןענאטשעג רע זיא

 טכאנ רענעי ןיא ןביוהעגנָא םענעג רעד ךיז טָאה ןעדגיוװ ןוא ןקעוואלס ראפ
 .גוב םעד ןעגנאגעגרעבירא ןענַיז ייז יו ,ךיילג

 -ּפָא טָאה ,ןעגנאגעג ןענַיז ייז ןכלעוו ךרוד ,געוו רעד זא ,טכאדעג ךיז טָאה'ס
 ענעמוקעגקירוצ ייווצ ןגעו ךאוו רעד ןבעגרעביא ףא טירט ערעייז טלּפמעטשעג
 ,ןדִיי

 -ראפ יד טימ ייז ףא טקוק למייב קיגעוװרעטנוא רעדעי זא ,טכאדעג ךיז טָאה'ס
 .ןצענ יו ,םוטעמוא ןָא יז ףא ךיז ןפראוו סנטָאש ןוא ,ןגייווצ שטיינש

 טליפרעד ייז ןבָאה ,ןעמונעגרעביא ייז טָאה סָאװ ,ךאוו רעטשרע רעד אב ןיוש
 .טעּפש ןעוװעג ןיוש זיא'ס רָאנ .רעקמוא רעייז ןופ סעָאט ןכעלבעגראפמוא םעד
 :יירשעג טקיטשרעד א יװ ,ןגיוא ערעייז ןופ טרעקאלפעגסיורא טָאה קילב רעדעי
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 ,ןלאפראפ --
 רעשיליוּפ רעטמעשראפ רעד ףא טגיילעג ךיז טָאה סָאװ ,יינש םעד וצ יו רעמ

 וצ ןעמעוו וצ ךיז טאהעג טינ יז ןבָאה ,קעטייוו ריא ןוא דנאש ריא ןקעדוצ ףא דרע
 עטשעלאכראפ יד רעביא טגָאיעג טניוו רעד ךיוא טָאה ןיילא יינש םעד רָאנ .ןדנעוו
 ייגש רעד ךיוא זא ,טכאדעג ךיז טָאה'ס ןוא ,ןַײרא טַײװ רעד ןיא ץעגרע רעדלעפ
 ,ייז ןופ ּפָא טציא ךיז טדנעוו

 -עג טינ טָאה גָאט רעד .רָאיאק רעטעראמכראפ רעקידרעטניוו א ןעוועג זיא'ס
 סעקָארָאס עקידעירפרעדניא טזָאלעגּפָארא ךיז ןבָאה רעמייב יד ןופ .ןייגפוא טלָאװ
 רעביא ןעלגעס עכעלטע טנכייצעגכרוד ,יירעגארג רעטלאק ןֹוא רעדמערפ א טימ
 רעדיוו ךיז ,רעכַײב יד טימ םיא רעביא ןָאטעג גיוו א ךיז ,יינש ןטרירעג-טינ םעד
 ךיז טָאה ,ייז ךיוא .רעמייב יד וצ טּפעלקעגוצ ךיז ןוא ךייח רעד ןיא ןביוהעגפוא
 קילב רעזָאלסגנונעפָאה רעד ןדנעוו ךיז ייז וצ לָאז סע זא ,טזָאלעג טינ ןבָאה ,טכאדעג
 | ,םיטיילּפ ענעמוקעגקירוצ ייווצ יד ןופ

 ,ייבש ןקיטיוק טימ יוװ ,ךיור םענעלָאװשעגנָא טימ טגיילאב ןעוועג זיא למיה רעד
 ,ןאראפ טינ ןצנאגניא רעמ למיה ןייק זיא'ס זא ,טכאדעג ךיז טָאה'ס ןוא

 ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה יז .געוו םעד ןעגנאגעגכרוד זיא וק עטעשזדנַאלבראפ א
 -יזמוא טימ ןוא ,טסָארפ ןקיגָאטראפ םעניא ןָאטעג עווער א ,ּפָאק םעד ןביוהעגפוא
 ןעשזדנַאלב ןעמונעג יז טָאה ,ןטַײז ענעדיישראפ ןיא ּפָאק םעד קידנגיװ ,טירט ערעכ
 ,רעטַײוװ

 ןיילא ןצנאגניא ןביילב ייז ןוא ,קעווא ךיוא טייג וק יד יו ,טקוקעג טָאה קעוואלס
 ייז טעוװ סָאװ ןוא ךאוו עטשרע יד טלאה סָאװ ,ץעווָאסעסע םעד טימ גיוא-ףא-גיוא
 טכאנ רעטשרע רעד ןיא עמיוד-ךעלאמ רעד יוװ ,עגארפ עטשרע יד ןלעטש דלאב
 ,רעווייק ןיא

 -רעד ןַײז רעצעמע לָאז סע ,טלָאװעג טיַײקנריולראפ ןַײז ןיא ךיז טָאה ןקעוואלס
 ןַײז סָאד לָאז .סעקָארָאס יד ןַײז סָאד ןלָאז ,רעהראפ םעד אב ןַײז רעצעמע לָאז .ייב
 יד סיוא טעיירק סָאװ ,ןָאה רעטעשָאּפ א ןַײז סָאד לָאז ,וק עטעשזדנָאלבראפ יד
 יד ךיז ףא ןעמענ רעטכַײל ןַײז םיא טעװ ,זיא-טינ'ס-רעוו ,עריומשימ עקיגָאטראפ
 "ראפ ןטשרע םאב ןעדגיוו יא ,םיא יא רָאפ ןעייטש סָאװ ,ןשינעמוקּפָא יד ןוא ןַײּפ
 סָאד ןּוא ,שינעפעשאב סטָאג רענייר א ףא ןקוק ןענַאק ,סנטסקינייוו ,ןלעוו יז .רעה
 יז ןוו ,קילגמוא םאי ןטרעווילגראפ םעד טָא ןיא טסיירט עקיצנייא רעייז ןַײז טעוו
 ,טציא ןעקניז

 לייװ טינ .טסישאפ א טימ ןענעגעגאב ךיז ךעלקערש ןעוועג זיא ןקעוואלס
 סע זא ,טניימעג טַײצ עצנאג יד טָאה רע .גנוקינַײּפ ראפ טאהעג עריומ טָאה רע
 יד טימ ןעזרעד ןופ ,ןָאט קוק א ןופ זיולב ץראה סָאד ןרעוו ןסירעצ םיא אב ןָאק
 ענעסערפעגרעביא עּפמעט יד טָא ,שינעפעשאב עטלפירקראפ יד טָא ןגיוא ענעגייא
 א ןופ זיולב ;ןַײּפ ןכעלשטנעמ טימ ןוא טולב ךעלשטנעמ טימ ענעפיוזאב יד ,עַײכ
 ,ןאראפ זיא רע זא ,ןַײזטסוװואב ןיא גנוקיטעטשאב רעד ןופ זיולב :םיא ףא ןָאט קוק
 רענעדירפוצ א .רעכערפ א .םיא ןבעל רע טייטש טָא זא .ךעליױשנָא .לאער .טערקנָאק
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 -ידרעקפעה רעדליוו רענעזָאלעצ ןַײז טימ ןָאט וצ סָאװ ,טינ רעמ ןיוש טסייוו ןוא
 ןופ טראּפש סָאװ ,טַײקשימאכ רעטמיוצעגמוא ןוא רעטשרעהאבמוא ןַײז טימ ,טַײק
 עטעװָאקעג-ןזַײא ערעווש ענייז ןופ יו ,טקנוּפ ךעלעגייא ענעמּווושראפ עניילק ענַיז
 ,לוויטש

 טָאה רע .םינייקז ןוא רעדניק עניילק .טעדרָאמעג ןוא טעגראהעג ןיוש טָאה רע
 ןגיוא יד ףא זיוִה ךעלדירפ א ןופ לעווש א ןיא סנבראש עשרעדניק טצעזעצ ןיוש
 -נימ ןַײז טקידלאווגראפ רע יװ ,ןקוק רעטָאפ םעד ןעגנּוװצעג ןוא רעטומ רעד ןופ
 טימ ּפעלק ןופ סיוא ןעייג ןשטנעמ יװ ,ןעזעג ןיוש טָאה רע .רעטכָאט עקירעירעד
 ןגָארטרעבירא ןענָאק טינ ןופ זיולב סיוא ןעייג ןשטנעמ יװ ןוא סעקייהאנ ענעמוג
 ןסערפעגנָא ןיוש ךיז טָאה רע .דרע רעד ףא םורא ןעייג סעַײכ עכלעזא סָאװ ,סָאד
 רע .םירָאװק יד ןיא טייהרעקידעבעל טפראוו עמ סָאװ ,ןשטנעמ ןופ רעדיוש טימ
 -- ,קיטליוװ רעשַיייכ רעד ,רעדליוװ רעד סיורא םיא ןופ ןיוש טצּפערג סע .טאז זיא
 ןטעשויעצ ןַײז ןיא ןפאכניירא טלעפראפ רע טָאה ןגינעגראפ א ראפ ךָאנ סָאו
 ?ןָאטנָא ךיז רע ףראד קיטליוװ א ראפ ךָאנ סָאװ ?גייטש רעד ןופ ףיולסיורא

 א ראפ סָאװ .ייר רעייז טציא זיא'ס .םיא ןבעל עדגיוו ןוא קעוואלס טייטש טציא
 ןוא עגנוי ערעייז ןופ ןריוורעס ןליופאב ךיז רע טעװ גנוקירעדינרעד ןוא ןַײּפ
 ?סנבעל ענייר

 וצ טאמָאטװא םעד וצ טינ טלעטש רע .טינ יז טקינַײּפ רע .טינ ייז טגָאלש רע
 םעד טנעה יד טימ ןעמאר ןוא דרע רעד ףא ןכירק טינ ייז טסייה רע .ןפיילש ערעייז
 ,קריצאב ןַײז ןופ יינש

 ?דימ ןיוש זיא רע ?סָאװראפ

 טסייוו רע .עשראוו ןיא .עװטסרָאטאנרעבוג רעד ןיא ןָאט ןעמ טעװ סָאד .ןיינ
 יו .םעטסיס טימ ןוא דאראּפ טימ ןכאמ סע ןעמ טעװ טרָאד .ןעייג ייז ןיהּוװ ,ןיוש
 םעד ןיא טמוקלופראפ ךיז ךַײר עטירד סָאד טָאה םעד בילוצ טינ .ןעק דנאלשטַײד
 ,ץענערג רעד אב רעטסיימכאוו רעד ,לעביווצ טרוק ,רע זא ,דרָאמ ןופ סאלק ןכיוה
 ,לעביווצ טרוק ,רע .ןיינ .ייווצ ןוא סנייא --- ראגלּוװ ןוא טכַײל ןרעטאּפָא סע לָאז
 ,גנוטעבראאב עטשרע יד זיולב טכאמ

 א יװ ןַײרא טכירק רע .ןשאט יד ןיא ןיײרא רָאנ ייז לעביווצ טכירק רעבירעד
 קידמערעוו ןַײז ּפָא טכליה'ס ןוא ,קידנכאל ךיז טלסיירט רע .טכאל ןוא םערָאװ
 -רָאפ רעכעלקערש א יװ ,םורא ףא טַײקטסיװ רעקידנגרָאמירפ רעד ןיא רעטכעלעג
 ,םענעג ןיא ,רעהא ענעמוקעגקירוצ יד ראפ םייוניא עקידנעײטשרָאפ יד וצ ליּפש

 .רעדנוזאב ךאז רעדעי סיורא טמענ .שאט ןיא שאט ןופ רעביא טכירק רע
 ץעינאר ןיא ךיז וצ ןַײרא יז טגייל .טַײקטינעג טימ ןוא דנאטשראפ טימ יז טכארטאב
 רע .טינ ךיז טלַײא רע ,סענָאברָאק ענייז ןופ ןשאט יד ןיא ןַײרא רעדיוו טכירק ןוא
 ךאז רעטבױרעגּפָא רעדעי ןופ טרעוו יד ּפָאק ןיא ךיז אב סיוא קיטַײצניײא טנכער
 ףעקייט טמוקאב ,טסנרע ךַײלג רע טרעוװ ,טלעג וצ ךיז טבָארגרעד רע ןעוו ,ןוא
 ענדָאמ א םיא טשרעהאב'ס .רעטכעלעג סָאד טרילראפ רע .ןעזסיוא רעדנא ןא
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 -ּפָא יד קידנלעטשפיונוצ ,ןָאט גָאז א דלאב רע סעוװ סָא ,ץנארעלַָאט עשיטכענק
 .*עטיבק :ןסאצ

 .ןעמעטָא קידרעביפ ןָא רע טבייה ,טלעג רעטרע ענעגרָאבראפ יד ןיא קידנּפאטנָא
 -ַָארט יד טימ ןלייט ןפראד ךיז טעװ עמ ןוא ןעמוקנָא ןָאק רעצעמע ,ךיז טלַײײא רע
 יד ןיא קיטייצכַײלג .רע טקוק ,ןשאט עדמערפ יד ןיא קידנרעטשינ ,ןוא .ןעייפ
 זא ,ךיז טכאד'ס ןוא ,טעּפָאס ןוא ךיז טגייב רע .שינָאדכאּפ ןוא שיוויינג -- ןטַײז
 :עטביוראב יד אב ןָאט גערפ א ןטייווצ םעד ןוא בָארג ןייא ןשיוצ ןָאק רע

 ?טינ ךייא טקיורמואב סע --

 -ײפק סָאד ,לרעגניפ א טנאה סעדניוו ףא ןעזרעד לעביווצ טרוק טָאה ףָאס םוצ
 -ראפ ענייז ןיא ןדנוצעגנָא ךַײלג לרעיײפ א יו ךיז טָאה דלָאג עלעגניר עקשטינ
 -עג סולפוצ םעיינ א טימ ןזָאלבעגנָא םיא ךיז ןבָאה סעקסיּפ יד ...ךעלגייא ענעמּוװש
 : ;רשטכעל

 ?טעטארייהרעפ דניז יז ,ךא ---

 ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקַאש א טָאה עדגיוו

 טימ טייקנדירפוצ ןַײז ןגָאזסיורא טלַײעג לעביווצ טרוק טָאה -- ,טפאהלבאפ ---
 ןטיול -- ,טרעזאכעגרעביא רע טָאה -- ,טעטארייהרעפ ...ָאז --- ,דנאטש סעדגיוו
 ?ראוו טכינ ,סעזָאמ ןקילײה ןופ ץעזעג

 ,ּפָאק ןטימ ןעלקָאש טצעזעגרָאפ עטשטאּפעגסיוא ןא טָאה עדגיוו
 ןוא רעגניפ סעדגיוו ןופ לרעגניפ סָאד ןָאטעג סיר א לעביווצ טָאה --- ,ונ

 טָאה --- ,יירפ טַײז ריא .ךַײא דיישעצ ךיא -- ,רעטכעלעג ןופ ּפָאק םעד ןפרַאוװראפ
 טעוו ריא ןעוו -- :שירעגיז טענילסעגסיורא ןוא ןעלסיירט ןייא ןיא ןטלאהצעג ךיז רע
 ,ןטארייה יינסנופ ריא טנָאק ןאד ,ןעמוק עשראוו ןיא

 טָא ןעזירהרעביא ןעוועג רעווש טינ םיא טלָאװ'ס זא ,טליפעג טָאה קעוואלס
 ןטנפעעצ-טיוט א טימ ןביילב יוזא לָאז רע .ןייצ יד םימ לגרָאג םעד םערָאװ םעד
 -- ,סנייצלא,ע ,סנייצלא םיא זיא ,ןַײז ךָאנרעד טעוו'ס סָאװ ןוא --- ,קסיּפ ןקידנכאל
 ןופ לגייווצ טקערטשעגסיוא סעדעי ,עלעיינש קידנלאפ סעדעי טדערעג םיא ֹוצ טָאה
 ןַײז ןופ ךליהּפָא רעקידנעפירקס רעדעי ,רעמייב ענעריורפעגנייא עטגרָאזראפ יד
 -רעביא ןא טימ רע טָאה ךָאד ."ןלאפראפ ץלא עליימעב זיא'ס -- ,טָארט םענעגייא
 ןעקנורטעגנָא ךיז ,ןעיאזיב ןַײז ןוא קעטייוו ןַײז ןטלאהעגנַײא ךעיוק ןכעלשטנעמ
 טליפעגסיוא ןוא ,םערָאװ א ןופ ץכעַײּפש טימ יוװ ,רעטכעלעג סלעביווצ טרוק טימ
 .לעפאגב ןדעי ןַײז

 ןבָאה ,גָאט םעד טזָאלעגכרוד טינ טָאה סָאװ ,טַײװ רענעלָאװשראפ רעד ךרוד
 רעטָאפ סעדניוו ןופ ןוא רעטָאפ ןַײז ןופ ןקילב עזָאלטכיזסיוא יד ןעקנווװועג םיא וצ
 ,סעמאמ ענעגָאלשרעד עטלא יד ןופ ןוא

 ...סענ א ןעשעג לָאז'ס ןעוו ...ייז ראפ ןבעל סָאד ןבעגּפָא ןענָאק שטָאכ לָאז רע;
 ,"ןיהא ןפעלשרעד ךָאד ךיז רע טעוװ רעשפע

 םעד טליפעג טינ טָאה יז .טרענייטשראפ יוװ ןעוועג טַײצ עצנאג יד זיא עדגיוו
 רעדיילק עריא וצ לעביווצ טרוק ץעוװָאסעסע ןקידנכאל ןקיסקוווצרוק םענופ רירוצ
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 רעד ןעוו ,טנאה רעד ןיא טליפעג טינ קעטייוו ןייק טָאה יז ,ךוזרעטנוא םעד סייב
 לרעגניפ ענעדלָאג סָאד ןָאטעג סיר א ריא אב טָאה לּפירק רעקידנכאל רעקיזָאד
 ,רעגניפ ןטימ םענייניא טינ ריש

 ץעוװַאסעסע םענופ טעבראאב ,םענייניא ריא טימ ןענאטשעג קעוואלס זיא טציא
 -עג ןענַײז ייז .גוצ ןקירעיורט ןקידרעטַײװ םוצ טקיטראפעגּפָא ןוא לעביווצ טרוק
 ,טסּוװעג טינ ןבָאה ייז .טיוה יד ןדנושעגּפָארא ייז ןופ טלָאװ עמ יוװ ,ליוה ןענאטש
 סקעז ףא ןעגנוטעבראאב עכלעזא סקעז ןכאמכרוד רָאפ ךָאנ ייז טייטש סע זא
 געוו ןפא ץעגרע ןטראוו סלעביווצ ָא-עכלעזא סקעז ,ןקריצאב-ךאוו עקיגעוורעטנוא
 ָא-עכלעזא ןיא רעטכעלעג ָא-אזא טימ ןטיוה סקעז ךָאנ ייז ןופ ןדנישּפָארא ףא
 ..ןגָאטראפ ענעלָאװשעג

 -ייוו יד יוװ ,סנטסָאּפ-ךאוו סקעז עקידרעטייוו יד ןעגנאגעגכרוד ןענייז ייז ןוא
 רעד טקעלּפטנא ייז ראפ ךעלדנע ךיז טָאה סע זיב ,ןזַײרק-םענעג סקעז עקידרעט
 רעייז ,טַײהדניק רעייז ,םייה רעייז ןעוועג גנאל טינ טשרע ךָאנ זיא סָאװ ,טנורגּפָא
 ,ןבעל

 וו ,ןסאג ייווצ ןופ גנוציירק א ףא ייז ןבָאה טָאטשמיײה רעייז וצ עידוילערּפ א יו
 -עקצימ טנעמאטסָאּפ םענלמרימ ןצראווש א ףא ךייה רעד ןיא ןסירעג ךיז טָאה סע
 ,ןיומאה ןטגָאיעג א ןעזרעד ,לָאמקנעד רענעזנַארב סעשטיוו

 -קנעד םוצ ןרָאװעג ןבירטעג ןענַײז ןקאילַאּפ עטרעוויידעגסיוא ןוא ענעסירעגּפָא
 -לָאס עשישטַיד .ןמיה ןשישטַייד םעד טליּפשעג רעטסעקרָא ןא טָאה ץעגרע ,לָאמ
 ענטָאגלָאװ םעד ןופ ןוא רעקפעה ןופ ,טכאמ ןופ עטענילכראפ ,טעווערעג ןבָאה ןטאד
 ,דרע רעשיליוּפ רעד ףא ןעמוקעג יז זיא סָאװ ,ןבעל

 -עגסיוא ךיז ,ןיומאה םעניא ןרָאװעג ןבירטעגנַײרא ןענַײז עדגיוו ןוא קעוואלס
 ,לָאמקנעד םוצ געוו םעד טצעזעגרָאפ ןוא ענעבירטעג ןוא ענעגָאלשעג יד טימ טשימ

 ,רעלענש -- ,ימוג קיטש רעד טימ ץעװָאסעסע ןא טעכָאפעג טָאה -- ,רעלענש --
 ,טסנידסעטָאג ןייק וצ טינ טייג ריא .ךריק ןייק טינ ךַײא זיא ָאד .ןטקעזניא

 טָאה ,ןכָארבעצ ןוא ןגָאלשרעד ןעוועג טינ זיא ןיומאה רענעבירטעג רעד יװ ןוא
 ,םורבעג רעלופקעטייוו א טרעהעג ךָאד ךיז

 -ָאגראפ יד טימ ןכוז ןעמונעג ץעוװַאסעסע רעד טָאה -- ,רעבעל עטכולפראפ --
 סָאד רָאנ ,ענעבירטעג םעליוא ןצנאג ןרעביא סוכלאמעב דעריומ םעד ךעלגייא ענעס
 טנָאקעג טינ ץעגרע ןיא סע טָאה רע ןוא ןטַײז עלא ןופ טגלָאפראפ םיא טָאה לָאק
 ;טעּפירכעג טָאה רע ,ןפאכ

 ,טַײצכָאה ןייק ףא טינ ָאד טַײז ריא .רעטסעדּפעג ,םערעוו ,רעטסערּפעג --
 -נאגעג זיא סָאװ ,ןיומאה םענופ לָאק סָאד טפיילשראפ םיא טָאה לָאמארעדיוו ןוא

 .רעוו --- ןסיוו טנָאקעג טינ טָאה עמ ןוא רעדנוזאב ןדעי ןופ ןוא ןעמעלא ןופ ןעג
 םעד טכאמעג גנע סעּפע ןוא טמורבעגכרוד סע טָאה -- ,עכוי עשיטניה ---

 עלא ןיא ןעיירד ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה רע סָאװ ,ּפָאק ןיא ןוא לגרָאג ןיא ץעװָאסעסע
 ,יירשעג קידנגראוו א טרעהרעד ךיז טָאה לָאמאטימ רָאנ ,ןקידלוש םעד קידנכוז ,ןטַײז
 ;קאזזָאלב א ןופ רָאנ ,ליומ ןייק ןופ טינ ןעגנאגעג טלָאוו'ס יו
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 ,גנוטכא --
 -ילגראפ ןבילבעג זיא ןיומאה רעד .טנעה יד ןביוהעגפוא ןבָאה סעצוװָאסעסע יד

 ןגיוא יד טימ --- עקינייא ןוא טנעמאטסָאּפ םוצ ּפָארא ּפעק יד טימ עקינייא .טרעוו
 ,לָאמקנעד םוצ טדנעוועג

 ןבָארג א רעטנוא סיפ עצרוק ףא טָאה טַײקליטש רעקידרעביפ-קידנגראוו א ןיא
 ,עקטנאה רערויפמערוטש רעד ןזיוואב ךיז ךיוב ןקידכעלַײק

 ,דאראּפ ןקיזָאד םעד ףא עשראוו ןופ לעיצעּפס ןרָאװעג טקישעגּפָארא זיא עקטנאה
 . לאינַאמערעצ ןכעלטרָאװטנאראפ אזא טָאה שָארפ ןָאפ ךירדירפ ףעשדָאּפאטסעג רעד
 סָאװ ,רעקנעה ןקידלפיונ-עליוכ םעד טָא רעסיוא ,ןעיױרטנָא טנָאקעג טינ םענייק רעמ
 ןַײז ראפ .סיפ עצרוק ענַײז ראפ .ץלא ראפ סאה טימ ,ןרָאצמירג טימ טעכַאפעג טָאה
 םעד ראפ ןוא ּפָאק ןטצעזעגקעווא-קירעדינ ןַײז ראפ .ךיוב ןטרעּפמולעגמוא ,ןבָארג
 ,לגרָאג םעד ןסירעג ךיז טָאה רע סאשעב ,ןייצ ענייז ןופ ןעגנאגעג זיא סָאװ ,שטשיווס
 -ַאכ יד שטָאכ ,סיורג זיא רע זא ,ןזַײװרעד טפראדאב רע טָאה סעירָאזכא ןַײז טימ
 םיא ףא ךיז טָאה שָארפ ןָאפ .ךיד ןזיב םיא אב ןכיירגרעד לוויטש ענַײז ןופ סעוועיל
 "עג טָאה לפירק רענעזָאלבעגנָא ,רעקיסקוווצרוק רעקיזָאד רעד .טזָאלראפ ןצנאגניא
 ,ןשָארפ ןָאפ טריפעגרעטנוא טינ לָאמנייק ןוא גנוראפרעד טאה

 רעטקערטשעגסיוא ןא טימ םיא וצ ןפָאלעגוצ זיא ץעװַאסעסע רעטשרע רעד
 :טעקוואהעגסיוא ןוא טנאה

 -סיוא זיא לעפאב רעד .םואבלטיר רָאטיירפעי טעטכיראב'ס ,.רעלטיה ליה --
 ,ןביײהנָא ןָאק עמ .ץאלּפ ןפא --- עלא .טליפעג

 ,ערגאדָאּפ רערעוש בילוצ שזירק ןיא רענעגיובעגנייא סָאװטע ןא ,עקטנאה
 -שיטעטסעיאמ רענעזָאלבעגנָא טימ ןוא רעגניפ ייווצ טימ גנוגעוואב א טכאמעג טָאה
 ,ןעזסיורא םיא לָאז עמ ,לעטשרעטנוא ןטיירגעגוצ םעד ףא ןביוהטגפוא ךיז טַײק
 ןייק רעבָא .ןעזנָא ןעמונעג זַײװכעלטיב ךיז טָאה טוה רעכיוה ןַײז ןופ קענעד רעד
 ןטימ טקעדראפ ןעוועג לטרעפ יירד ףא זיא'ס לַײװ ,ןזיוואב טינ ךיז טָאה טכיזעג
 א טָאה ,טקידנעעג ךיז טָאה עקטנאה טסרעבָא םענופ ןגייטשפוא סָאד ןעוו .קעשאד
 סעקטנאה טסרעבָא םעד טָאה םעד ךָאנ ךַײלג ןוא ,רעטסעקרַא רעד ןָאטעג רענוד
 ;ריּפאפ א ןופ ןענעייל ןעמונעג ןוא ןיומאה םעד גנוטכאראפ טימ טקוקאב קעשאד

 ףשישטייד יד וצ טרעהעג טָאטש יד טָאה קירוצ רָאי טרעדנוה טכא טימ --
 ,ןעדרָא רענַאטוװעט םענופ רעטיר

 עטפאהלפייווצ יד טקיטעטשאב טָאה רעטסעקרָא םענופ עילאווכ עשילאקיזומ א
 ןַאטעג דנעוו א טָאה ןיומאה םענופ רענייא ןוא .עקטנאה טסרעבָא םענופ עזעטָאּפיה
 ;ןיילא ךיז ראפ טגָאזעג ןוא ןכָאש םוצ ןגיוא יד

 ,ךאפ ןַײז זיא עטכישעג זא ,ךַײלג טעז עמ --
 סָאװ ,ןוואלס עדליוובלאה יד ןופ ןרָאװעג טקיטסימראפ יז זיא ךָאנרעד --

 ,עסאר-דרָאנ רעלעדייא רעד ןגעק דרעוװש א ןביוהעגפוא ןבָאה
 לָאמ סָאד ןוא .גנוטּפיוהאב עקיזָאד יד טקיטעטשאב לָאמארעדיוו טָאה קיזומ

 ןא ןופ םענָאּפ א טימ ןאמ רערעטלע ןא םעליוא ןרעביא ןביוהעגפוא ךיז טָאה
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 טסרעבָא םענופ קעשאד רעד רָאנ ,רעדור א ןָאטעג ךיז טָאה םעליוא רעד .רעטעברא

 ןכאמ טצעזעגרָאפ טָאה טסרעבָא רעד .ריּפאּפ םעניא טפיטראפ ןעוועג זיא עקטנאה

 :עטכישעג רעד ןיא גנונעדרָא

 -ראפ ןענַײז טָאטש רעשישטַײד רעטלא רעקיזָאד רעד ןופ רעצעלּפ יד ןוא --

 םעד ףא ,ָאד טייטש סָאװ ,רעד יװ ,ןצעג עקיטראנדיישראפ טימ ןרָאװעג טצומש

 ,ץאלּפ ןקיזָאד

 בייה א ןיומאה םענופ רענייא טָאה גנוטיילגאב רעשילאקיזומ א רעטנוא ןוא

 :טוה רעכייוו רעטשטיינקעצ א ןיא ּפָאק םעד ןָאטעג

 .שטיוועקצימ םאדא ,שטיוועקצימ ---
 םיא ,םעליוא םענופ ןבעגעג סיורא ּפעלש א ךַײלג םיא טָאה ץעווַאסעסע רעד

 :רעװלָאװער ןטימ ןגיוא יד ןיא קוק א טגנאלרעד

 | ?עדוי --
 ,יקסנישזוטס רָאסעּפָארּפ ןיב ךיא ---

 עפראש יד ,טַײז א ןיא לסיב א ּפָאק ןטרעביושעצ ןפא ןסעזעג זיא טוה עכייוו יד

 ןָאט גנורּפש א ,טכאדעג ךיז טָאה ,ךיז ןסַײר םענָאּפ ןַײז ןופ ןגוצ-טכיזעג עקינייב

 -קנעד םוצ טדנעוועג ןעוועג זיא סָאװ ,טנאה רעטקערטשעגסיוא ןַײז טימ םענייניא

 :לָאמ

 .ןליוּפ זיא םורא ץלא סָאד ןוא .שטיוועקצימ םאדא זיא סָאד --

 *סיוא עשראוו ןופ רעהא ןגָארטראפ סע טָאה יקסנישזוטס רָאסעּפָארּפ-קיזומ םעד

 םיא ןעמ טָאה קראמ םענופ ןוא .ןטקודָארּפ ףא םידָאגב ענעבילבראפ רָאּפ א ןטַײב

 םיא ןפראד סָאװ ,יד ןופ םענייא יװ ,לָאמקנעד םוצ ןבירטראפ ןיומאה ןצנאג ןטימ

 .ןעלקערבעצ ןוא ןפראוומוא

 טַײװ רעייז ץעגרע טלָאװ'ס יװ ,םורבעג רעד טקראטשעג ךיז טָאה םעליוא ןיא

 ערעווש יװ ,ןגיוו ןעמונעג ךיז טָאה וויסאמ-ןשטנעמ רענעגָאלשרעד רעד .טרענודעג

 טוה עטשטיינקעצ עכייוו יד טגיוועג ךיז טָאה ןיומאה םעד רעביא ןוא ,סעילאווכ

 :טנאה ענעביוהעגפוא ןַײז ןוא רָאסעּפָארּפ םענופ

 ןיא ךארּפש ןייק וצ לָאקרעדיװ ןייק טימ ןפורּפָא טינ ךיז טפול יד טעוו ָאד --

 "עג ,לָאמקנעד ןפא קידנעלטַײט ,רע טָאה -- ,ריא ףא סָאװ ,רעד ץוכ ,טלעוו רעד

 ןעגנוזעג ןוא טנייוועג ריא ףא סָאװ -- ,טנאה רעקינייב רעגנאל רעד טימ טעכָאפ

 ,רע טָאה

 וצ םיא ןבעגעגרעביא ,רָאסעּפָארּפ םעד טּפעלשעגקעװא טָאה ץעווָאסעסע רעד

 -קּוװצרוק רעד ןענאטשעג זיא םיא ףא סָאװ ,לעטשעגרעטנוא םענופ ןוא ,ןטייווצ א

 ךיז טָאה ,רענַײז טימ סעלדאג רעכעלטכישעג רעצנאג רעד טימ עקטנאה רעקיס

 :עדנאמָאק עקידנעּפירכ א טרעהרעד
 .טרָאּפָאז !ץעג םעד ןכערברעטנורא ---
 ןופ ןָאטעג ריר ןייק טינ ךיז טָאה ןיומאה םענעבירטעגפיונוצ םענופ רענייק

 רענייא יװ ןרעדנא םעניא רענייא רעגנע טסערּפעגנַײא רָאנ ךיז טָאה עמ .טרָא
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 ,ןכָאש ןַײז טליפרעד טָאה רערעדעי .ןרעדנא ןיא ןסָאגעגניײרא םוראיוזא ךיז טלָאוװו
 .רענייא יו טליפרעד ךיז ןעיאזיב םעד ןיא ןוא קילגמוא םעד ןיא ייז ןבָאה עלא ןוא

 :קעשאד ןרעטנוא ןופ ןפרָאװעגסיױרא ןוא רעגייז ןפא ןָאטעג קוק א טָאה עקטנאה
 ,ןסישעצ ןטפגיפ ןדעי לעפאב םעד ןליפסיוא טינ ראפ --
 ןסָאגעגנָא יז אב ךיז ןבָאה ןרעדָא יד .טרָא ןופ טרירעג טינ ךיז טָאה רענייק

 ,ץיה א ןראּפש ןעמונעג ייז ןופ טָאה סע .טולב טימ --- ןגיוא יד ןוא ,קעטייוו טימ
 :;רעטפארבעגפוא ןא טנערבעג טָאה עקטנאה ןוא

 ,טראוו רעוועג עשישטַײד סָאד ---
 ,טליפעג טָאה רענייא רעדעי .ןָאטעג טינ רעטיצ ןייק רענייק טָאה םעליוא ןיא

 ןוא רעיודסיוא ןוא ךעיוק ןבעגוצ םיא טעװ טַײקינײא עטכירעגמוא עקיזָאד יד זא
 ץיּפש יד ףא ןביוחעג ךיז טָאה עקטנאה ןוא .טצישאב ריא ןופ טליפעג ךיז טָאה
 ;טיוה רעד ןופ ןכַארקעג זיא ןוא רעגניפ

 ,טצאלּפ דלודעג עשישטיַיד סָאד --
 רעטַײװ ןיומאה רעד טָאה שטיר ןקידנעלכרַאכ סעקטנאה םעד טָא ףא ןעוו ןוא

 ןַײז רעביא רעװלָאװער םעד ןביוהעגפוא רע טָאה ,ןָאטעג טינ ךיז געוואב ןייק
 :טעּפַאסעגסיױא טאמיק ןיוש ןוא ּפָאק םענעגייא

 !ןןטאדלָאז ---
 ןבירטעג ןבָאה סָאװ ,סעצווַאסעסע יד ןָאטעג םיא ראפ סיוא לעטש א ךיז ןבָאה'ס

 ,לעפאב א ףא טראוועג ןוא םיא ףא טקוקעג קינעטרעטנוא ןבָאה ןוא ,ןיומאה םעד
 ןוא לָאמקנעד ןפא ןָאטעג זייוו א רע טָאה --- ,ץאלּפ םענופ סָאד ןסַײמשּפָארא ---

 -טיורא סייש םעד טָא ןוא -- ,ןיומאה ןרעביא טנאה רעד טימ ןָאטעג ריפ א ךָאנרעד
 ...ןטפניפ ןדעי ןוא --- ןריפ

 ןָאטעג זָאל א ךיז ןבָאה סעצוװָאסעסע יד .רעגלאוועג א ןרָאװעג זיא ךעלקילבנגיוא
 םורא טונימ א ןיא .לקאוו א ןבעגעג ךיז טָאװ טסויב רעד .קעה טימ לָאמקנעד םוצ
 יד טזָאלענּפָארא טָאה ןיומאה רעד .טַײז א ןָא ןכָארבראפ ןענאטשעג ןיוש רע זיא
 -ונעגּפָארא טָאה ,רעטעברא ןא יו ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,ןאמ רעטלא רעד ןוא ,פעק
 ץעגרע ןופ .לָאמקנעד םענופ ּפָאק םענעכָארבראפ ןפא קידנקוק ,לטיה סָאד ןעמ
 ;לָאק טרָאטעּפַארּפ םעד טרעהרעד ךיז טָאה

 -עג ןַיז ןוא ביוטש םעד םיא ןופ טשיװעג ןליוּפ טָאה רָאי טרעדנוה רעכעה --
 ..,קינייוװסיוא ףא טגָאזעג ,סעליפט יו ,גנאז

 טימ .שידָאטעמ לָאמקנעד םעד טלקערבעג ןוא ןכָארבעג ןבָאה סעצוװָאסעסע יד
 א טָאה עקטנאה ןוא .טנכערעגסיוא ןַײז טינ לָאז סָאװ ,ּפאלק ןייא ןייק ,טַײקטינעג
 ;רָאסעּפָארּפ ןפא קידנזַײװ ,סעצוװָאסעסע יד וצ ןָאטעג קנווו

 ,ּפָאק םעד ןעלקערבעצ טנעה ענַיז טימ ןיילא רענייגיצ רעד טָא לָאז --
 ּוו ,טנעמאטסָאּפ םוצ רָאסעּפָארּפ םעד טּפעלשעגוצ ןבָאה סעצווָאסעסע ייווצ

 :טנעה יד ןיא קאה א טּפוטשעגנַײרא םיא ןוא ,ּפָאק רעד ןעגנאהעגּפָארא זיא'ס
 ,ביוטש ףא .רענייגיצ ,אנ --
 -עפָארּפ ןטריפעגקעווא םעד ךָאנ טזָאלעג ןיילא ךיז טָאה רעטעברא רעטלא רעד
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 ,לָאמקנעד םענעכָארבעגרעטנוא םעד ןופ טַײװ טינ טלעטשעג ךיז ,ןטָאש א יו ,רָאס
 ןיומאה ןכרוד .קאה רעד טימ טסויב םוצ ןביוהעגפוא ךיז טָאה רָאסעּפָארּפ רעד ןוא
 רעקירעדינ ךָאנ טָאה רענייא רעדעי רָאנ .םָארטש רעקידרעייפ א ןעגנאגעגכרוד זיא
 -פוא טָאה רָאסעּפָארּפ רעד .גנורעטסעל יד ןעז טינ לָאז עמ ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארא
 ;לָאמקנעד םוצ טדנעוועג ךיז ןוא טנאה ןיא קאה רעד טימ ןגיטשעג

 טקנוּפ ,ןכָארבעגרעטנורא זיא ּפָאק ןַײד .דרע רעשילוּפ רעד ןופ ןוז רעסיורג ---
 ןליוּפ .ןרעטסעל טינ ךיד טעװ ןליוּפ רָאנ .קלָאפ קידנדַײל רעזדנוא ןופ ּפָאק רעד יו
 ,ןָאטנָא טינ דנאש ןייק ריד טעוו

 רעד ףא ןָאטעג רעדיַײלש א יז ןוא ךייה רעד ןיא קאה יד ןביוהעגפוא טָאה רע
 / ,דרע

 !רעַײפ --- .עקטנאה ןָאטעג עוועדנאמָאק א טָאה --- !רעַײפ ---
 ןבָאװ סעצוװָאסעסע .יירשעג טימ טשימעגסיוא ,יירעסיש א טרעהרעד ךיז טָאה'ס

 ,ןטאמָאטווא טימ ןיומאה ןפא ןפרָאװעג ךיז
 -רעדנאנאפ טימ םיגוראה טרעגלאוועג ךיז ןבָאה טנעמאטסָאּפ םענופ סנסופוצ

 ,שוילעּפאק ןצראווש א ןגָארטעג טניװ רעד טָאה ייז רעביא .טנעה עטײרּפשעג
 ,טעדנּוװראפ ןעוועג זיא רעטעברא רעטלא רעד .טולב ןיא ןעקנוטעגנייא

 .עקידנפיולטנא יד טימ טשימעגסיוא ךיז ןבָאה ןעדגיוו טימ קעוואלס
 סָאװ ,לאינָאמערעצ םעד ןגעוו ןשָארפ ןָאפ טעטכיראב עקטנאה טָאה טנוװָא ןיא

 -אלס ראפ זיא ירפרעדניא ןטייווצ ןפא ןוא .גלָאפרעד טימ טריפעגכרוד טָאה רע
 ,עשראוו עטרעטסאלפעצ-קידלווָא יד ןעגנאגעגפוא ןעדגיוו ןוא ןקעוו

 ןטלקערבעצ ןיא ןוא ביוטש םעניורב ןיא ןוא ךיור ןיא עשראוו זיא ןעגנאגעגפוא
 סָאװ ,ןטָארד-ףארגעלעט עטצאלּפעג יד .עטעקאנ א ,ענענַאטעגסיױא ןא יװ ,ךורבלגיצ
 ןיא ןעגנעה ןבילבעג זייװרעטרע ןוא טנעו עטלשירקעצ ןיא ןגיוזעגנייא ךיז ןבָאה
 צטלטאּפעצ יוװ ןעזעגסיוא ןבָאה ,עטעשטרָאקעגנַײא ןוא עקידנרעטיצ ,טפול רעד
 ,עפיישאכעמ א ןופ רָאה

 -יוסעב רעשנעג ןופ טַײז רעד ןופ ןעגנאגעגנַײרא ןענַײז עדגיוו ןוא קעוואלס
 ,ָאטעג ןיא ךַײלג ןעמוקעגנָא יז ןענַײז םוראיוזא ןוא ,םעל

 עטעשזאסראפ טימ ךָאנ טכערב יז .עטסיוװו קיטש עטרעקעגרעביא ןא טגיל טָא
 טָאה שערדעמסעב ןקיזָאד םעד טימ .שערדעמסעב םענעסירעגפוא ןא ףא רענייטש
 ,סאג-אנשעל יד ןביוהעגנָא לָאמא ךיז

 -ענאב וצ ןעוועג רעווש זיא סע ןוא ,טַײװ רעד ןיא ןגיוצעג ךיז ןבָאה סעוורוכ
 עצראווש טימ טנעוו עטעילאמסעגּפָא .ךיז ייז ןקידנע ּוװ ןוא ןָא ךיז ייז ןבייה ּוװ ,ןעמ
 סָאװ ,ןטינשכרוד עמארעג יד .ןרעדנא ןפא סנייא טקוקעג ןבָאה רעכעל עטרעכייראפ
 ,ןרָאדירַאק עטלקנוטראפ יו ןעזעגסיוא טציא ןבָאה ,ןסאג ןעוועג לָאמא ןענייז
 -ָאקעד .טָאטש א ןופ סעיצארָאקעד עטנערבעגּפָא ןוא עוװערָאכ טימ עטרעגלאווראפ
 יוװ ,טנעוו ןופ סעיצארָאקעד .ןרעירעטניא עטעוועדנופעגנייא ענעזעוועג ןופ סעיצאר
 ענעכָארבעגנַײא ןוא ּפערט עלעקנוט ןופ סעיצארָאקעד .ןענעלעבָאג עטנערבעגרעביא
 עטרעקעגרעביא ,ןעמאר ענרעצליה .ךָארב רעטרעגלאוועגנָא םאטס ןוא ןענָאקלאב
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 ענעדייז עטיהעגנייא זיולב ,ךעלטנעוו ןָא ןוא ךעלסיפ ןָא לבעמ ךעלקיטש .ןרעיוט
 זיא סָאװ ,למיה רעד .ןגָאלשאב ןעוועג זיא לבעמ סָאד סָאװ טימ ,םעד ןופ סעטאל
 עטױט קיטש א יװ ןעזעגסיוא ךיוא טָאה ,סעוורוכ יד רעביא ןעגנאהעצ ןעוועג
 ,עיצארָאקעד

 ,קעוואלס ןעוועג רעאשעמ ךיז טָאה -- ,דזאיעשּפ רעד ןַײז ףראדאב סָאד --
 םעד טאהעג טָאה סָאװ ,ךעטעש ןטאוועכילּפ קיטש א ףא טנאה רעד טימ קידנטַײט
 ,רעטאשטיפמא ןטרעגלאווראפ א ןופ ןעזסיוא

 ,טקוקעג זיולב טָאה יז .טרעפטנעעג טינ טשינרָאג םיא טָאה עדגיוו
 עטיוט ןופ רעקיטשכָארב עטרעגלאוועגנָא טיירּפשעג ךיז ןבָאה ןגיוא עריא ראפ

 ןעוועג זיא ןָאיאר ןקיזָאד םעד ןיא ןברוכ םעד ןופ סוידאר רעד שטָאכ ןוא .רעזַײה
 סָאװ ,ןסאג עקידנעייג-ראלוקידנעּפרעפ ןוא -לעלאראפ עכעלטע טימ טצענערגאב
 רעד זא ,טכודעג ךָאד ריא ךיז טָאה ,ָאטעג רעד ראפ טלייטעגסיוא ןעוועג ןענייז
 -ָאד סָאד .קילב רעד ןּפאכראפ ןָאק סע ויב ןוא טנָאזירָאה םֹוצ זיב ךיז טיצ ןברוכ
 סָאװ ,םעד ןופ רעדייא ,ןַײזטסוװאב םענופ רעמ ןעמוקעג ריא וצ זיא ליפעג עקיז
 ,טאיווש יװָאנ ןוא עקסוועילורק ףא ןברוכ םעד ןגעוו טסוװעג טָאה יז .ןעזעג טָאה יז
 טָאה רעבירעד .ןטַײז עלא ןופ עשראוו םורא טלטראג ןברוכ רעד זא ,טסּוװעג טָאה יז
 ריא ןיא זיא רעבירעד .רעדנוזאב קיטשכָארב רעדעי ןיא ןצנאגניא ןעזעג םיא יז
 ,םיא טימ טליפעגנָא ןעוועג םיור רעצנאג רעד ןיייזטסּוװװאב

 רעביא ןָאטעג ריפ א ןגיוא יד טימ יז טָאה --- ,דזאיעשּפ רעד זיא סָאד בוא --
 ,עיפילָאװָאנ ןַײז ץעגרע ָאד ףראד זיא -- ,ןזיוועג טָאה קעוואלס סָאװ ,טרָא םעד

 ,טשיגרַאג ןעמ טָאה ןעזעג רעבָא
 א ןופ ךָארב םעד טימ טשימעגסיוא ןעוועג זיא רעזיײח ייר ןייא ןופ ךָארב רעד

 ,רעזַײה ייר רעטייווצ
 ץעגרע טָאה --- ,ּפָאק ןיא טלעטשעגרָאפ ךיז עדגיוו טָאװ -- ,ץעגרע ָאד טָא

 טָאה דלַאגנייר עיַײש עטאט ריא סָאװ ,זיוה טלא רעייז ...זיוה רעייז ןייטש טפראדאב
 ..ץאלאפ א ןעיובפוא םעד טָאטשנָא ןוא ןפראוומוא סע טמיורטעג גנאל-ןבעל א
 ףא ןגיל טרעגלאוועגפורא .םעד ןופ טינ ןעמיס ןייק טעז עמ רָאנ ...ָאד טֶא ץעגרע
 םיא לָאז עמ ,סעמ א רעביא ערדלָאק ענעכעלב עטעטאלעג א יװ ,ךאד רעקיטש םעד
 ןטרעביושעצ טימ סעּפולס-ןפארגעלעט רָאּפ א ךיז ןרעגלאוו ךיוא ןוא .ןעזסיורא טיג
 .ןעדגיוו ,סיוא ריא ךיז טכאד יוזא .רענאקשיצנארפ רעד ןופ ענעגָארטראפ ,טָארד
 יז ,דליש עטרעדָאנקעצ א ךיוא ךיז טרעגלאוו סעּפולס-ןפארגעלעט ייווצ יד ןבעל
 םעניא ןבָארגעגנײא ךעלרעיוא ענעַײלעצרָאּפ יד טימ ,סעּפולס-ןפארגעלעט יד ,ןגיל
 .ןברוכ םענופ טַײקליטש יד ףוא ןעמענ ןוא ךָארבלגיצ םעניא ןּוא טסימ

 ןוא ?עמאמ יד זיא ּוװ ןוא ?דלָאגנייר עייײש ?ןיילא עטאט ריא טציא זיא ּוװ ןוא
 ?עלא ןענייז וו

 ןעוועג ךָאנ זיא'ס .ליטש ןעוועג זיא ָאטעג רעד ןופ ןסאג ענעבילבעג-ץנאג יד ףא
 ןלייט עלארטנעצ יד ןופ רעניווונייא .קעווא ןיוש ןעמ זיא טעברא-סגנאווצ ףא .ירפ
 ןיא ,רעהא ןעלקעּפרעבירא ןיא ןטלאהעג ךָאנ ךיז גנוקיטעּפשראפ טימ ןבָאה טָאטש
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 א ףא -- רעוװ ,ךיז ףא קעּפעג סָאד טּפעלשעג טָאה סע רעוו .זייוװקיצניײא .ָאטעג

 ןבָאה סָאװ ,עטצעל יד ןעוועג ןיוש ןענַײז סָאד ,לטעבגָארט א ףא -- רעוו .עקשטאט

 ףא ןטלאהאבסיוא ןענָאק ךיז ןלעוו ייז זא ,עיזויליא רעד טימ טזַײּפשעג טַײצ א ךיִז

 זיא'ס זא ,ליפעג א טימ ָאטעג ןיא טנּפָארטעגניירא ןבָאה ייז ,טַײז רעשירא רעד

 עקינייא ןוא .,ָאּפאטסעג יד ןציּפשרעביא ןסנאש עלא טאהעג ןבָאה ייז זא .סעָאט א

 עקידנעייוצ א ןעגנאגאב ייז ןגעקטנא טרעװו סע זא ,טכאדעג ךיז טָאה ייז ןופ

 ,גגוקידלאווגראפ

 אזא ןופ ליפעג א טימ ָאטעג ןיא ןעגנאגעגניירא ןענַײז סָאװ ,עטצעל יד ןשיווצ

 זיא רע .ודנַאאסק א ןעװעג זיא ,טַײקיטכערעג רעטקידיילאב ןוא רעטראנעגּפָא

 עגנאטוס עצראווש יד .טעבעג-טָאג א ףא יװ ,סעינָאלד יד טגיילעגפיונוצ ןעגנאגעג

 ענַײז טוה עצראווש עקידנארטיירב יד ןוא ,ףוג ןטראדעגסיוא ןַײז טקעדראפ טָאה

 ןוא עכעלטע טימ קירוצ .ּפָאק ןַײז רעביא םעריש רעצראווש א יװ ,ןעזעגסיוא טָאה

 יד ןופ לָאיטסָאק ןיא ןעמוקעגנָא זיא ןוא טדאמשעג ךיז רע טָאה רָאי קיסַײרד

 ןופ ןטפירשרָאפ יד טליפעגסיוא ןוא ךיז וצ גנערטש ןעוועג זיא רע ."רעצרעה ייווצ ;

 לאנידראק ןשיליױּפ םאב .טַײקכעלטקניּפ רעשיטיוזעי טימ ענומע רעשיליוטאק רעד

 ןיא טכאנ יוװ גָאט ןעגנערבראפ טגעלפ רע .טניורקעג ןוא טכיוהעג ןעוועג רע זיא

 "ראפ עיכרארעיה רעשיליוטאק רעד ןופ ןעגנאר יד ןיא ןגיטשעג זיא ןוא טעבעג

 וצ טַײקירעהעגנָא ןַײז טנעקרענא טינ טָאה ָאּפאטסעג יד רָאנ ,לענש קיסעמסנטלעה

 רעביירט א טָאה יז ןעוו ,ָאטעג ןיא ןבירטראפ םיא ןוא ענומע רעשיליוטאק רעד

 ,םאטשּפָא ןַײז ןָאטעג

 טָאה עלַײמ עקיזָאד יד רָאנ .טימעסיטנא םענייפ ץנאג א ראפ טמעשעג טָאה רע

 ,טַײז רעשירא רעד ראפ ָאּפאטסעג רעד אב ןעגנידסיוא טנָאקעג טינ ךיוא םיא

 :ןעוועטנורגרעד טנַאקעג טינ ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא ןדִיי

 ?ןַײז רעייגעמ ךיז רע טעוװ ---

 ?ןַײז ןענָאק טינ ןפיוא-לָאכעב ךָאד רע טעוו קעדעצ"רעג ןייק ---

 .?עווּושטיב-רעזיוכ א ועֹּבֶא ---

 רעד ןבעל עמאס לכעלָאיטסָאק טלא ןא ןענאטשעג ךיוא זיא ָאטעג ןיא רָאנ

 טנידאב ןטַײצ עכעלדירפ יד ןיא טָאה לטלאטשנא עכעלטעג עקיזַאד סָאד .עמרוט

 יז וצ טגעלפ ןסרָאד ןופ .ןטנאטסערא עטלייטרוראפ-טיוט םוצ יד ןוא סעניוז יד

 ףא טלקעּפעגרעבירא ךיז ןבָאה ייז רעדייא ,טרָאװ סטָאג לָאמ ןטצעל םוצ ןעמוק

 םעד סיוש רעקילייה ןַײז ןיא ןעמענפוא טיירג ןעוועג סע זיא טציא ןוא .טלעוו-רענעי

 .ןיילא ךיז ראפ ןקידיירּפ טרָאד לָאז רע ,זדנָאיסק ןשידִיי ןטקישעגסיורא

 ,רעלטסניק א ןעגנאגעגנַײרא ָאטעג ןיא זיא ןדנָאיסק ןשידִיי ןטימ םענייניא

 רעשירא רעד ףא ןבַײלב טפָאהעג ןוא ןליוּפ ןייק ןעמוקעג טאהעג גנאל טינ זיא סָאװ

 .ןרענעילאטיא ןא ןעוועג זיא בייוו ןַײז סָאװ ,םעד סעמכאמ טַײז

 םינייכש ןבָאה ,ָאטעג ןיא גנורעדנאוורעביא יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו

 ןכָאש רעשידַיי רעדעי .ןלַײא וצ סָאװ טינ ךיז טָאה רע זא ,ןדיירנייא םיא ןעמונעג

 רעטצנעפ יד ףא טקוקעג טָאה ,רעלטסניק רעד טניווװועג טָאה סע ּוװ ,זיוה םעד ןופ
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 רעדעי טָאה ךיז ראפ .ענעגייא יד ףא יו ,שינרעטיצ-ץראה רעמ טימ עריד ןַײז ןופ
 זיא ןּפאכנָא ךיז סָאװ ןיא .רערָאלק א זיא ןבשזעכ רעשידִיי ןַײז זא ,טסווועג דיי
 םענופ רעטצנעפ יד רעטניה רָאנ .ןטָאבעג טָאה טָאג יוװ ,םוא םוק ןוא ייג .ָאטינ
 יד .גנונעפָאה עלעקיטש א טבעוושעגמוא ץעגרע קיטכיזמוא טָאה עריד סרעלטסניק
 קיסַײרד ןוא ייווצ יז זיא ןעוועג טלא .אלעשטראמ ןסייהעג טָאה גנונעפָאה עקיזָאד
 ןגיוא עניורב-לדנאמ עריא ןיא ןוא ,רָאה עקידנענערב עטיור טאהעג טָאה יז .רָאי
 טימ יא טענייטעגניירא ןעינאנאכ ןיא םינייכש ןבָאה .עילאטיא טלגיּפשעג ךיז טָאה
 ;ןגיוא יד טימ יא ,ןעלסקא יד

 ..ןרָאװעג טגָאזעג ןדיי עלא ףא ,טייקיניילק ןייא ,..שטנעמ ...עילאטיא --
 ?ריא טדער סָאװ .שטנעמ ,ענעשעק ןיא לוטנָאק ןשינעילאטיא םעד טָאה ריא --
 ;ןשָאל-עמאמ טסָארּפ ףא טגָאזעג םיא טָאה רענייא ןוא
 טליּפשראפ טינ ךָאנ טָאה סָאװ ,טעליב רעניײרעטַאל רעקידעבעל א טַײז ריא --

 ,ןגָאז רָאנ ךַײא ןַאק ךיא .ןַײז טינ ןעמ ןָאק יװָאנ ןייק .ןענווועג טינ ךָאנ טָאה ןוא
 ,ןגָאז ךיײא ךיא ןָאק סָאד טָא .סעיײרעטָאל ןיא טינ טקילג רימ זא

 :ןדערנַײא טזָאלעג רעלטסניק רעד ךיז טָאה עליכטאכעל
 לָאז סע .ןקיטעּפשראפ טינ ןעמ טעװ ָאטעג ןיא טרָא ןא ...ןווּורּפ טעו עמ --

 ,רעירא יד ןופ עדווירק יד ןעמענָא ןטסולגראפ טינ ךיז םינייכש יד ןופ רעצעמע רָאנ
 ןוא ןאלעשטראמ טימ ןעגנודעג ךָאד ךיז טַײצ עצנאג יד ןוא .טראוועג רע טָאה

 -קעווא ןוא טַײז רעשירא רעד ףא ןבַײלב לָאז יז ,ריא אב ןטעב טרעהעגפוא טינ ךיז
 זיא'ס .ָאטעג ןיא םיא טימ ןייגוצטימ סָאװ טינ טָאה יז .ץנערָאלפ ןייק קירוצ ןרָאפ
 ,ןיילא ןעמוקּפָא יז טעוו רע ןוא ,ףָארטש ןַײז

 טימ ּפָאק םעד אלעשטראמ םיא ףא ןביוהעגפוא טָאה -- ?ףָארטש א ראפ סָאװ --
 ּפָאק םעד רעיורט ןיא ןוא דעכאּפ ןיא טסייראפ שריה א יװ ,רָאה עקידנענערב יד
 א ריד טמוק סָאװראפ זיא ?ןכערבראפ א ןעגנאגאכ ןעד טסיב -- ,רענרעה יד טימ
 ?ףָארטש

 טָאה עגארפ עקידלושמוא ריא .ןרעפטנע וצ סָאװ טאהעג טינ ריא טָאה עינאנאכ
 ןדִיי רעטנזיוט רעטרעדנוה יד ףא קילב ןטימ ןגָארטרעביא ךיז ןעגנוווצעג םיא
 רעייז טימ ,טַײקנגָאלשרעד ןוא טַײקמערָא רעייז טימ ָאטעג ןיא טרעדינעג ןבָאה סָאװ
 -עצ רעייז טימ ןוא טַײקידװעלַײא רעייז טימ ,ןעוו ראפ ןוא סָאװראפ --- ןסיוו טינ
 טָאה עגארפ עכעלריטאנ ןוא עטעשַאּפ סאלעשטראמ .טַײקטקיטפעשאב רענעכָארב
 :ָאטעג ןיא עטגָאיראפ רעטנזיוט רעטרעדנוה יד ףא ןגיילרעביא יז ןעגנוווצעג םיא

 ביוא ?ןכערבראפ א ןעגנאגאב ןעד ןענַײז ייז ?ףָארטש א ייז טמוק סָאװראפ;
 ןא יוװ ףָארטש יד ןָא יז ןעמענ סָאװראפ ?טינ ייז ןגערפ סָאװראפ ?ןכלעוו זיא ,ָאי
 רעקנעה יד אב ביוא ,טלעוו רעד אב טינ ייז ןגערפ סָאװראפ ?טַײקכעלדיײמראפמוא
 סָאװראפ !ןיילא טלעוו יד טינ ייז טגערפ סָאװראפ ,ןפרָאװעגסיױרא ןגערפ סָאד זיא
 ,טיג יז טגערפ ןוא ,םיא טלעטשענּפָא טָאה אלעשטראמ יו ,ּפָא טינ ייז יז טלעטש
 ןעגנאגאב ןעד טַײז ריא ?ףָארטש א ראפ סָאװ; :טגערפעג םיא טָאה אלעשטראמ יו
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 -ייא ןא ,ןעינאנאכ ,םיא זיא אלעשטראמ !טלעוו יד ,טינ ןעד טעז יז *?ןכערבראפ א

 *!קלָאפ ץנאג א וצ עדמערפ א ןַײז טלעוו יד ןעד ןָאק ?ייז -- טלעוו יד ןוא ...ענעג

 קוק א ןוא ןרעטש םעד טשטיינקעגסיוא ,ןָאטעג לכיימש ןרעטיב א טָאה עינאנאכ

 ;ןגיוא עניורב-לדנאמ עדלימ יד ןיא ןאלעשטראמ ןָאטעג

 ,דָיי א ךָאד ןיב ךיא ,ונ ---

 עקידנעגערב יד טימ ּפָאק סאלעשטראמ טָאה -- ?ןכערבראפ א זיא סָאד --

 .ןָאטעג רעטיצ א רָאה

 .סיוא טזַײוװ ---

 רעקיזָאד רעד וצ ,טגערפעג טינ טשינרָאג ןיוש םיא אב אלעשטראמ טָאה רעמ

 ,ךיז ןיא ןסָאלשראפ ךיז טָאה יז .טרעקעגמוא טינ רעמ ךיז עגארפ

 טקוקעג ,עילעטא םענעגנודעג םעד ןיא ךיז אב טיירדעגמורא ךיז טָאה עינאנאכ

 ,סעליגעמ עטלארוא יו ןעזעגסיוא ןבָאה סָאװ .ןטגוװַײל עטלקיוועגנייא ענייז ףא

 יךעלטכאש-בראפ עטגָאנעגסיױא ענַײז ןוא ןעלזדנעּפ ענייז טכארטאב

 זיא טשרע טָא .ןעזעגסיוא טציא םיא טָאה ץלא סָאד קיטיינמוא ןוא שימָאק יוװ

 יװ טמעטָאעג טָאה טנװַײל לקיטש סעדעי .קידעבעל ןעוועג קעלפ-ןבראפ רעדעי

 ןיא ךיז אב ןעגנאגעגמוא רע זיא ,טנורגּפָא ןא ןופ קעד א -- לָאמאטימ ןוא ,בֵייל

 טעװ טָא :ריס רעד ףא טּפאכעג קוק א עלַײװ רעדעי ןוא ,גייטש א ןיא יוװ ,עילעטא

 ןייק ךיז וצ קירוצ ןעילפקעווא טצוװ רע ןוא ,ןָאט ןפע ןא דלאב רעשפע ךיז יז

 ..ץנערָאלפ

 סָאװ -- .טרָאװ םעד ףא ןטלאהראפ ןיילא םעצולּפ ךיז רע טָאה -- ?ךיז וצ;

 רָאנ ןזיװעגנָא ןעד זיא ,דַיי א זיא רע סָאװ ,סָאד ,ןכערבראפ ןַײז ?ךיז וצ טסייה

 ּוװ ,רעדנעל ענעי ןוא ?עילאטיא ןוא ?םזישאפ ןשישטַײד םענופ סקעדָאק םעניא

 קידלוש זיא דיי א ביוא ?"ךיז וצ, --- טסייה סָאװ ?ףוא טשרע טייג םזישאפ רעד

 "?דגאל ןייא ןיא רָאנ טפָארטשאב ןעד רע טרעוו ,זיא רע סָאװ ,םעד ןיא

 .ץיה טאהעג טלָאװ רע יוװ ,ןרעטש םוצ טנאה יד טגיילעגוצ טָאה רע

 ןפע ןא םעצולּפ ךיז לָאז גייטש ןַײז ןופ עלעריט סָאד עליפא ןעוו ,ןיינ ,ןיינ

 ףךיז ןיהּוװ טינ טָאה רע .קירוצ ןעילפוצקעווא ןיהּוװ טינ עליימעב רע טָאה ,ןָאט

 .לריוג ןַײז ץוכ ,"ךיז וצ;, ןייק םיא אב ץעגרע ןיא ָאטינ .ןרעקוצמוא

 ,טנפעעג טינג ךיז טָאה גייטש ןַײז ןופ לריט סָאד רָאנ

 טרָאװ ןייא ןייק רעמ ןעינאנאכ טימ םעד ןגעוו קידנדייר טינ ,אלעשטראמ ןוא

 רָאה עקידנענערב עלעג גיוטס ןטמעקראפ-טינ א ףא לכיט ךאפנייא ןא טימ ,טינ

 ןופ םענייא ףא ןבירשעגנָא ןעוועג זיא יז יוװ ,יוזא ,טכיזעג סייוו-רעקוצ א רעביא

 ןעמונעגמורא טָאה ,רעלטסניק םענופ עילעטא םעד טריצאב ןבָאה סָאװ ,ןטנווייל יד

 | :ןעינאנאכ

 .עדייב ןעייג רימ ---

 .אלעשטראמ ---

 ,ןכערבראפ ליפיוזא טימ טקנוּפ רימ ףא טגיל ןרעוו ןריובעג ןופ דלוש יד ---

 .ריד ףא יו
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 ,טזָאלעג טינ םיא יז טָאה ןרעדיוורעד
 .ָאטעג ןיא ןעגנאגעגניירא יז ןענַיז יוזא
 טַײצ קיטש א ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדִיי .טלעג טימ ןדִיי ןעגנאגעג ךיוא ןענייז סט

 ,טקידנעעג ייז ראפ ךיז טָאה רעכסימ רעקיזָאד רעד ךיוא זיב ,טפיוקעגסיוא
 ןיא ןייגוצרעבירא ןענאוונופ טאהעג טינ טָאה ,דלָאגנײר עיַײש ,רעטָאפ סעדניוו

 רָאנ ךיז טָאה רע .ןבעל עצנאג סָאד ,קינייװניא ,ריא ןיא ןעוועג זיא רע .ָאטעג
 ןיא ןטוּכעמ ןַײז וצ בוטש רעגערַאװעג-װערָאכ ןַײז ןופ ןביילקרעביא טפראדאב
 עַײש ןבילקעגרעבירא ךיוא ךיז טָאה רעהא .ןבילקעגרעבירא ךיז רע טָאװ .בוטש
 ,עמָאינ לקינייא טבילאב סדלָאגנייר עַײש טימ בוקאי ןוז רערעטלע סדלָאגנייר

 טלא עמָאינ זיא ,טרעקעגמוא ךיז ןבָאה קעוואלס ןוא עדגיוו ןעוו ,גָאט םענעי ןיג
 -רעד דזָארג ןוא .עווצימ-ראב א ןעווארּפ טיירגעג ךיז טָאה עמ .רָאי ןציירד ןרָאװעג
 ענוראּפש רעדעי ךרוד ןוא םוטשמוא טערָאנשעגמורא טָאה טוט רעד סָאװ ,ראפ
 -מָאי ןשימייח םעד טָא ןעווארּפ וצ קעשייכ רעד זיא ,רעסעמ סָאד טקעטשעגסיורא
 ,קידנצייר ןוא קראטש סרעדנוזאב ןעוועג וועט

 -טניירפטסאג סרעלדנאס יווייל עווצימ-ראב סעמנָאינ ןופ גָאט ןיא טָאה רעבירעד
 -נוה רעד ןוא טַײקמערַא יד .געט טרעדנא עלא יו ,שרעדנא ןעזעגסיוא טוטש עכעל
 ןופ ןרָאװעג ןסָאלשעגּפָא זיא עמ טניז ,טיײצ עצנאג יד טשרעהעג טָאה סָאװ ,רעג
 ןוז רערעטלע סדלָאגניײר עַײש .ןענורעגסיוא גָאט ןקיזָאד םעד ףא זיא ,טלעוו רעד
 -ירא רעד ףא עקטיזיוו ןַײז ןפרָאװעגרעבירא רעירפ ךָאװ א טימ ךָאנ טָאה בוקאי
 רע ןעוו ,סעמע .ןַײװ שאלפ א ךיז טָאה ריא טָאטשנָא טרעקעגמוא ןוא ,טַײז רעש
 -גייא וצ ףא טייז רעשירא רעד ףא לזאמ סָאד ןָאט ווּורּפ א טזָאלעג ךיז טָאה ןיילא
 ךָאפ ןייא ,ליומ טקיטולבעצ א טימ טרעקעגמוא ךיז רע טָאה ,בָאב לסיב א ןעלדנאה
 םיא ןוא בָאב םעד טנעה ענַײז ןופ טּפאלקעגסיורא טָאה עקיײהאנ רענעמוג א טימ
 .טולב ןקאבראפ לסיב א טימ ליומ סָאד טּפָאטשראפ

 ןוא ,למיוג טשטנעבעג םיא רעביא ןעמ טָאה ,בוטש ןיא ןזיוואב ךיז טָאה רע ןעוו
 טכארט א טָאה ,ןבוקאי ןטקיטולבעצ ןפא קידנקוק ,דלָאגניר עייש רעטלא רעד
 -רעדיוו רעייז ןופ עמכַאכ רעד ןגעוו ןוא ןעדירפ ןגעוו ןוא ןקעטעמ ןגעװ ןָאטעג
 ןבָאה --- ,ןגיוא יד טזיילגראפ דיירפ רערעטיב טימ רע טָאה -- ,ייז .גנוקינעּפש
 ,רע זא ,סיוא טזייוו סע ןוא ...ןיילא םיא טימ יא ,טכאמ רעד טימ יא ןגָאלשעג ךיז
 קידנקוק ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעג רע טָאה -- ,טאהעג סעָאט א טָאה ,דלָאגנײר עַײש
 -עג טָאה רע ןעוו --- ,בָאב לסיב ןראפ ןטקיטולבעצ א ,ןבוקאי ןטאוועשעּפעל ןפא
 -- ,דלָאגנייר עייש ,סָאד טינ ..ןיינ ..ןכערבּפָא טינ ךיז ןפראד ןגייווצ זא ,טגָאז
 סָאװ ,טוג ןָאטעג ןבָאה ייז .ןייג -- ,רעגניפ ןטימ טכאמעג ןיילא ךיז וצ רע טָאה
 ,בוקאי יװ טקנוּפ ,טציא ייז ןטלָאװ טינא ...קעווא ןוא ...ןכָארבעגּפָא ךיז ןבָאה ייז
 -גיא ןיוש ייז ןטלָאװ רעשפע ןוא ...בָאב עלעקעז א ראפ עטקיטולבעצ ָאד ןסעזעג
 ןיילא טָאה יז ביוא ,ןרָאװעג ןגָארטראפ זיא עדגיוו סָאװ ,טוג ...ןעוועג טינ ןצנאג
 ..ןכערבוצּפָא ךיז טאהעג טינ ךעיוק ןייק
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 -עג ןעמ טָאה עווצימ-ראב יד .טרעטשעג טינ סע טָאה עכמיס רעד וצ רעבָא

 .טעווארּפ

 ןסעזעג זיא בוקאי .טקעדעג ךָאד רעבָא .םערָא .טקעדעג ןעוועג זיא שיט רעד

 ףא טקוקעג זיולב טָאה רע .ןדייר טנָאקעג טינ טָאה רע ,ליומ סָאד ןדנובעגרעביא

 ףא .רָאפ טמוק סע סָאװ ,ןייטשראפ ֹוצ ןבעגעג ץלא םיא ןגיוא יד טימ ןוא ןעמָאינ

 "אכז ןטלא םעד ,רעטָאפ סרעלדנאס יווייל טריפעגניירא ןעמ טָאה עווצימ"ראב רעד

 -עגנַײרא .דנילב ןעוועג זיא רע .טנעה יד רעטנוא טריפעגניירא םיא טָאה עמ .עיר

 ןוז רעד ,רעלדנאס יווייל ןוא דלָאגנייר עייש םיא ןבָאה טנעה יד רעטנוא טריפ

 ,סטכער רעטָאפ ןבעל ןסעזעג זיא רעלדנאס יווייל .ןָאנבױא טצעזעגקעווא ןוא ,רענייז

 ,טנאה ןַײז וצ לקעשילעק א טקורעגוצ

 סאג ןפא זיא יצ ,טקוקעג ןוא רעטצנעפ םאב ןענאטשעג זיא דלַאגנייר עייש

 .עלָאבאכ-ייכאלאמ יד ןופ טינ םענייק ןעמ טעז יצ .קיור

 ןוא רעטצנעפ םענופ טדנעװעגּפָא טַײצ וצ טַײצ ןופ ךיז טָאה דלָאגנייר עייש

 :רעטומ עקידנענייוו יד ןגיוא יד טימ ןָאטעג טעלג א

 -יורג א ןיא זיא עמ ןעוו ,עליפא עכמיס ןייק טינ טרעטשראפ עמ ...עריוווד ---

 יייענָאקאס רעס

 ,ריא ףא קידנקוק ,ןוא טַײקמעראוו עסיורג אזא ריא וצ טליפעג טציא טָאה רע

 :טכארטעג

 טָאג טָאה יוזא ..ןןפאשאב טָאג יז טָאה יוזא ..ןעק יז סָאװ ,עקיצנייא סָאד;

 סעמאמ יד ןוא ...ןעייוו לָאז טניוו רעד ...ןעגניז לָאז לגיופ רעד ...טלעוו יד ןפאשאב

 "..ןענייוו ןלָאז

 "עגוצ טינ ןבעל עצנאג סָאד יז רע טָאה סעניויסינ ןוא םינָאיניא עטסנרע וצ

 ,יז זא ,ץלא ןָאטעג רע טָאה ,קאיוואּפ ןיא ןעדירפ טצעזעגנייא טָאה'מ ןעוו .טזָאל

 .עטצעל יד ןרעוו עריווועג לָאז ,רעטומ יד

 -- ,טזָאלעגסיורא ןעדירפ טָאה עמ זא ,ערוסב יד ןגָאזנָא רעסעב ריא ןרימ ---

 -גַײא יז טָאה עמ זא ,ןלייצרעד ריא רעדייא -- ,רעדניק יד טימ טענייטעג רע טָאה

 .טצעזעג

 קילגמוא רעד סָאװ ,ךאז רעדעי ןופ ןלעטשראפ טלָאװעג ךיוא יז רע טָאה טציא

 "נָא טינ לָאמנײק טָאה רע סָאװ ,טייקמעראוו אזא טימ רעבָא ,רעהא ןגָארטעג טָאה

 | ,טינ םענייק וצ טדנעוועג

 -יצ םעד ןטכיולאב טָאה עלעּפמעל ןיילק א .טיירגעג ןעוועג ןיוש זיא שיט רעד

 םעד טכאמעג ןבָאה ןוא טנעוו יד רעביא ןכָארקעג ןענַײז סנטָאש עסיורג ,רעמ

 ,זעירעטסימ -- עווצימ-ראב יד ןוא לופסינמייהעג רעמיצ

 א עיראכז רעטלא רעד טָאה -- ?ןיילא עווצימ-ראב רעד זיא עשז ּוװ ,ונ ---

 .ּפָאק םעד ןָאטעג בייה

 טנעה סרעטָאפ םעד טעילוטעגוצ טָאה יווייל .ןעמָאינ םיא וצ טריפעגוצ טָאה עמ

 ,טנעה ענַײז וצ לקעשילעק סָאד טעילוטעגוצ רעירפ טָאה רע יו ,ןעמָאינ וצ

 ,ןוא עלעקאשזדיּפ ןרעביא ןעמָאינ ןָאטעג טעלג א טָאה עיראכז רעטלא רעד
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 טּפאטעגנָא רע טָאה ,ךעלעסקא סעמָאינ רעביא רעגניפ ענעקורט יד טימ קידנרעטעלק
 ;טנעה עדייב טגיילעגפורא םיא ףא ןוא ּפָאק ןַיז

 ,1םיארפעעוו עשאנמיק םיהיולע ָאכמיסעי --
 ןוא ,רעמיצ רענעטכיולאב-לקנוט רעד ןָאטעג םורב ןליטש א טָאה --- ,ןימָא --

 ,ןסיורד רעטרעגאלאב רעטיוט רעד ןוא ,בוטש יד
 :ןַאטעג טכארט א טָאה דלָאגגײר עַײש
 ."קעטעמ יו ,יוזא ןַײז שטָאכ רע לָאז,
 ןוא טעלגעג םיא טָאה רע .ןעמָאינ טזָאלעגּפָא טינ טָאה עיראכז רעטלא רעד

 :עגארפ א טימ םענַאּפ עדנילב סָאד ןגיוצעגסיוא ךעלדנע
 ?טפאשראפ םיא ןעמ טָאה ןליפט ןוא ,ונ ---
 טָאה עריוווד ןוא .טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה עלא .ליטש ןעוועג זיא עלַײװ א

 .ּפָאק ןטימ םענייניא טנעה יד טוָאלעגּפָארא
 ,סנטאט םעד ןטסָאמעגנָא םיא טָאה'מ --
 ,,?סבוקאי --
 .ןָא טינ לָאמנייק עליימעב ייז טוט רע --
 זיא ליומ סָאד -- ,טנַאקעג טינ טָאה רע רָאנ ,ןגָאז טלָאװעג סעּפע טָאה בוקאי

 טיירדעג ןוא ּפָאק ןטימ טלקַאשעג זיולב טָאה רע .ןדנובעגרעביא ןעוועג םיא אב
 ,טגעקעג טָאװ רע יו ,יוזא ןייטשראפ טפראדעג טָאה רערעדעי ןוא ,ןגיוא יד טימ
 -רעד עגיַיז טימ ןטעלג ןעמונעג ךיוא םיא ןוא ןעמָאינ וצ ןעגנאגעגוצ רָאנ זיא רע
 ,ןגיוא ענעקַארשעגנָא ןוא ענעגָאלש

 :טצכערקעגסיוא טָאה ,רעטצנעפ םאב ןענאטשעג זיא סָאװ ,עייש
 ,טלעוו א ןעוועג טלעוװו יד ךָאנ זיא ...קירוצ םישָאדאכ ריפ לקאכאס --
 -עג םיא ןבָאה'ט ;סָאק א טנאה רעד ןיא טלעפעג ךעלרעּפמיישאב םיא טָאה'ס

 ;עדאליפנא עקיסיוכרוד ןייא יװ ,ןריט עטנפעעצ יד טימ ןרעמיצ ריפ יד טלעפ
 -טגמורא ןבָאה סָאװ ,טַײלעגנוי עקידלמוט יד ,עכעליירפ יד טלעפעג םיא ןבָאה'ס
 ,םיא טָאה'ס .ןכאז-טלעו טימ ןוא עמכַאכ טימ ,עקיטילָאּפ טימ שיט ןַײז טלגניר
 םענעפָא ןא ךרוד ןיירא טזַאל עמ סָאװ ,טפול עטעשַאּפ .טפול טלעפעג ,ךעלדנע
 ץעגרע טייג יצ ,ןקוק ןוא טקאהראפ ןטלאה טפראדעג סע ןעמ טָאה טציא .רעטצנעפ
 רעד וצ רע טָאה ךָאד .קילגמוא רעד סיוא טינ ץעגרע ָאד טריּפש יצ ,םורא טינ
 רעד רעטנוא שינעטלעהאב ןיא רָאפ טמוק סָאװ ,לקינייא ןַײז ןופ עווצימ-ראב
 ,טָאּפש ןיא ןוא דנאש ןיא ןַײז לָאז --- ,טבעלרעד ,סעווָאמאה-ךעלאמ םענופ טכיזפוא
 .רעשפע ןגָאז רע ליו רעבירעד ,טבעלרעד רעבָא ,טלצרַאװעגסיױא ןוא ןכָארבעצ
 רעטסערג רעד ןיא שיט םעד אב ןענייז סָאװ ,רעדניק ענַײז ראפ לָאמ ןטצעל םוצ
 ןוא טעוועגאשעג טינ עמאמ-עטאט ןכָאה ייז סָאװ ,ייז וצ זיא ליוװ זא ,ָאטשינ לָאצ
 ...קעווא ןוא ןכָארבענּפָא ךיז ,ןסירעגּפָא ךיז ,קעטייוו ןפא טקוקעג טינ

 ןוא עשאנעמ יװ ,ןכלעזא ןכאמ טָאג ךיד לָאז -- םירפאו השנמכ םיהלא ךמישיבג
 ,(עליפט א ןופ רעטרעוו) םיארפע
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 טיירדעגסיוא ןטלאהעג ּפָאק םעד זיולב ,רעטצנעפ ןופ ןעגנאגעגקעווא זיא רע

 ;ןביוהעגנָא לָאמארעדיוו ןוא ,םיא וצ

 ...טלעוו יד ךָאנ זיא קירוצ םישָאדאכ ריפ לקאכאס --

 ;ןגָאלשעגרעביא םיא טָאה רעלדנאס יווייל

 רָאנ סע טָאה ריא ..,ןטוכעמ ,רעמ ךאס א טלעוו ןייק טינ ןיוש זיא טלעוו יז --

 ..טקרעמאב טינ

 טלָאװ רע יו ,לקנעב ןַיז ףא ןָאטעג עוועגיר א ךיז טָאה עיראכז רעטלא רעד

 זיא'ס ,דייר יד ןטימניא ןטוכעמ םעד ןַײרא טינ לָאז רע ,ןגָאז וצ םיא ןיווייל טכוזעג

 ;דיײר ענַייז וצ ןגָאלשעגוצ קירוצ ןיילא ךיז טָאה עַײש רָאנ .דעװַאקמוא ןא

 טלָאז ריא ,ןסוכעמ ,ליוו ךיא ןוא .ןסוכעמ ,סעָאט ןייא ךָאנ טאהעג ךיא בָאה --

 ערעזדנוא וצ טכאמעג בָאה ךיא סָאװ ,סעָאט םעד ןַײז לכיומ ךיוא סנייראפ רימ

 ןטלאה טלָאװעג ייז בָאה ךיא ...ָאטשינ ָאד טציא ,טָאג ןעקנאד ,ןענייז ייז :רעדניק

 ייז סָאװ ,ייז וצ זיא ליווװו זא ...לזאמ ןרעטצניפ רעזדנוא וצ ןדנובעגוצ ...ךיז ןבעל

 ָאד ןענַיז ןוא זדנוא ןופ ןכָארבעגּפָא ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,טגלָאפעג טינ ךימ ןבָאה

 ןטלאהאב ןיא טינ זא ,ןענאטשראפ ןבָאה ייז ...ייז ןעוועג ןענַייז טכערעג ...ָאטשינ

 םענעגייא םעד טימ ליומ סָאד ןכאמראפ ךיז ןזָאל טינ ...ןטוכעמ ,עמכָאכ יד זיא ךיז

 -נוא ןשטניוו ןלעוו רימ ביוא ןוא ...רעדניק יד ,טנרעלעגסיוא ךיז ייז ןבָאה טולב

 ..עכַָארב ערעסערג ןייק זיא ,עבלעז סָאד סעווצימ-ראב עטצעל עכעלקילגמוא ערעזד

 .ריט רעד רעטניה רעדורעג רערעכיזמוא ןוא רעליטש א טרעהרעד ךיז טָאה סע

 :טלעטשעגּפָא ךַײלג ךיז ןבָאה עלא ןוא ,ןָאטעג זָאל א ךיז ןבָאה עלא

 .יטייג עמ ---

 שיט ןשיווצ עכָארב רעטקידנעראפ-טינ רעד טימ ןבילבעג זיא דלָאגנייר עַײש

 טלָאװ ייז טימ יװ ,ןרעיוא יד טלעטשעגנָא טָאה עיראכז רעטלא רעד .רעטצנעפ ןוא

 רעלדנאס יווייל ,.ריט רעד אב טרָאד ךיז ןערבָאב סָאװ ,יד ןעזרעד טפראדאב רע

 עטײרּפשעצ טימ ןבילבעג ןוא לוטש ןַײז ןיא רעקירעדינ טצעזעגּפָארא ךיז טָאה

 ןענאטשעג רעמיצ ןסימניא ןזיא ,ןגיוא יד ןָאטניהא ןיהוװ ,קידנסיוו טינ .טנעה

 "סיורא טינ טרָאװ ןייק רעמ לָאז עמ ,ליומ םוצ טנאה יד טגיילעגוצ טָאה יז .עריוווד

 .טרעזאכעגרעביא ךיז טָאה ריט רעד ןיא פאלק רעד .טראוועג ןבָאה עלא .ןעגנערב

 ןיילא ןלעוו ייז ביוא --- .יווייל טלעטשעגפוא ךיז טָאה -- ,ןענעפע זומ עמ ---

 .רעגרע ןַײז טסעוו ,ןענעפע

 עריוווד .קילגמוא ףא ןטיירג ןעמונעג ךיז טָאה עווצימ-ראב ענעסירעגרעביא יד

 טָאה יווייל ןוא ,ןַײװ שאלפ ענעבױהעגנָא יד שיט ןופ ןעמונעגּפָארא ךיגפא טָאה

 טָאה סע .טרָא ןופ ךיז קידנריר טינ ,ןענאטשעג רע זיא עלייוו א ,ריט יד טנפעעג

 .טרירעג טינ ךיוא ךיז ןעמ טָאה ריט טַײײז רענעי ןופ ,ןשָאל סָאד ןעמונעגּפָא םיא

 ,טרָאװ ןייק ןעגנערבסיורא טנַאקעג טינ ךיוא ןעמ טָאה ריט טַײז רענעי ןופ

 ,ןעשעג זיא סָאװ ,ןָאט קוק א ריט רעד וצ ןעגנאגעגוצ זיא דלָאגנייר עַײש ןעוו

 -ראפ ,טרענייטשראפ יװ ןטוכעמ רעד טייטש סָאוװראפ ,ריט יד ןפָא זיא סָאװראפ

 טָאה ,טינ טםרָאװ ןייק םענייק ןופ ןעמ טרעה סָאװראפ ,ןַיירא טינ רענייק טייג סָאװ
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 סעמזאפס טימ ,עסאלב ןוא עטרעוויידעגסיוא ,םידָאגב ענעסירעגּפָא ןיא ןעזרעד רע
 .ןקעוואלס ןוא ןעדגיוו ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ ןוא רעזדלעה יד ןיא

 ...רעדניק --- ,ייז וצ ןָאטעג זָאל א ךיז וע טָאה -- ...רעדניק ---
 טייקטעילעמשטירּפ ןַײז ןופ טּפאכעגפוא רעלדנאס יווייל ןיוש ךיז טָאה טלמעד

 סגײעמע ןָאטעג עשזדנַאלב א טָאה רעמיצ ןופ .ענעמוקעג יד זדלאה ןפא ןלאפעג ןוא
 ;לָאק

 ?ןעמוקעג ייז ןענייז יוזאיוו ?רעדניק יד עקאט --
 ווייל טָאה -- ,ןיירא בוטש ןיא לעווש יד ןטערטרעבירא רעירפ ייז ןזָאל --

 סָאװ -- ,רעמיצ םענופ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,לָאק םוצ ּפָאק םעד טיירדעגסיוא
 ?לשווש רעד ףא רעדניק טימ ןדייר סָאד זיא

 וצ טזָאלעג ךיז ןוא ליומ ענעדנובראפ סָאד טנעה יד טימ טקעדראפ טָאה בוקאי
 -עגנָא ןא ,טלעטשעגפוא ךיז טָאה עיראכז ןוא ,רעדניק יד ןענעגעגאב ריט רעד
 :רעמיצ ןרעביא ןגיוא עדנילב יד טימ ןָאטעג ראש א ןוא ,ןעמָאינ ןיא רעטראּפש

 ?ייז ןענייז בו ---
 ,ןייוועג א טימ טנגעגאב ייז טָאה עריוווד ןוא
 ןוא שאר ןוא למוט ןטקיטשרעד טימ ,קערש טימ טליפעגנָא ךיז טָאה בוטש יד

 ,טַײקנטלאהעגנייא רעקידנגראוו טימ
 ךיז ןבָאה ייז ,ןדיירסיורא טנָאקעג טינ טרָאװ ןייק ןבָאה קעוואלס ןוא עדגיוו

 יז ןבָאה גנורעדנוווראפ טימ .בוטש א ןיא ךעלקריוו ייז ןענַײז יצ ,טקוקעגמורא
 "רעד ןקידנעטש ןופ ןגָאלשרעד ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןרעטלע יד ףא טקוקעג
 ,עשָאבלאה ענעסירעגּפָא יד ,קילגמוא ףא גנוטראוורעד רעקידנעטש ןופ ןוא קערש
 טָאה עמָאינ זיולב ,סרעלטעב וצ ךעלנע טכאמעג ייז ןבָאה ,ןגָארטעג ןבָאה ייז סָאװ
 ,קידנעטש יו ,זיא סָאװ ,לרענלעק ןסַײװ םעד טימ ייז ןשיווצ טלייטעגסיוא ךיז
 -ץגּפֲא ןייז טַײקידװעטמָאי א ןבעגעגוצ ןוא עלעקאשזדיּפ ןַײז וצ טיינעגוצ ןעוועג
 ,למענעּפ סאלב ןוא טרעצ

 ןיילא וד רָאנ ,עמָאינ --- ,דניק םוצ ןָאטעג זָאל א ךיז עדגיוו טָאה --- ,עמָאינ --
 ..טרעדנעעג טינ ךיז טסָאה

 ,ּפָאק ןיא ןָאטעג שוק א םיא טָאה יז
 ןייטשראפ וצ ןבעגעג ריא רע טָאה --- ...עדגיוו ,עווצימ-ראב טנייה ןיב ךיא ---

 ןאַּפ ןוא -- !ןָאטעג גערפ א יז ךַײלג ןוא ןעזסיוא ןקידװעטמָאי ןַײז ןופ עביס יד
 ?ןעמוקעג ךיוא זיא קעוואלס

 .טנעקרעד טינ עמָאינ טָאה ןקעוואלס
 טָאה יווייל ,קאזקור ןטנקירטעגסיוא םעד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארא טָאה קעוואלס

 ,לטנאמ ןטלא ןא טימ טקעדעגוצ םיא ןוא ?קניוו א ןיא ןגָארטעגקעװא ךַײלג םיא
 "גכוז ,ןעדגיוו םורא טעוואהעגמורא ,עקשטָאװק שטעטנעּפעג א יוװ ,טָאה רעטומ יד
 -ראפ ,ןריורפעגּפָא ריא ףא טקוקעג טָאה יז .ןצעזקעווא יז ףא טרָא ןא ריא ראפ קיד
 טָאה יז .רָאה עטמעקעג טינ גנאל ןיוש יד ףא ןוא טנעה יד ףא ןוא םענַאּפ טבערג
 ןבלײהנָא יז לָאז סָאװ ןופ ןוא רעירפ ןגערפ ןעדגיוו אב יז לָאז סָאװ ,טסּוװעג טינ
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 ןעמעוו ףא ,טסּוװעג טינ טָאה עדגיוו ןוא ,ןעגנאגעגכָאנ ריא זיא יז ,ריא טימ ןדייר
 ןגיױבעגנָא ךיז ,ןעלבצנאמ יד ןשיווצ ןענאטשעג ןיוש זיא קעוואלס .רעירפ ןקוק וצ
 ;טלעק רעקיגעוורעטנוא רעצנאג רעד טימ טמעטָאעג םיא ףא ןוא ןעיראכז ןטלא םוצ

 ...ךיא זיא'ס ,עשעדייז ,ךיא זיא'ס ---
 ןוא דלָאגנייר עַײש ףא טקוקעג ןוא רעטָאפ ןַײז אב טגערפעג סעּפע טָאה רע

 -נאגעגוצ ךיוא ןענַײז רעטומ רעד טימ עדגיוו זא ןוא ,ליטש רעייז ןַײז טימאב ךיז
 -עגפוא דלָאגנייר עיײש טָאה ,םענייניא ןעוועג ןיוש ןענַײז עלא ןוא שיט םוצ ןעג
 :ןגיוא יד ענעמוקעג סָאװרָאנ יד ףא ןביוה

 ...ןעמעראוורעד ךיז ייז ןזָאל .ןַײװ ךעלקעשילעק וצ ןָא ייז טסיג --
 טימ טָאה יווייל ,ןַײוװ שאלפ יד שיט ןפא טלעטשעגקעווא קירוצ טָאה עריוווד

 יד ןופ ןגיוא יד קידנסַײרּפָא טינ ,ךעלקעשילעק יד טליפעגנָא טנעה עקידרעטיצ
 ענַײז רעביא ןַײװ רעד ןיוש ךיז טסיג סע יװ ,טקרעמאב טינ טָאה רע .רעדניק
 ,ךעטשיט ןרעביא ןוא רעגניפ

 :טכאמעג םאזקרעמפוא םיא טָאה עריוווד
 ..ןטוכעמ ,טסיג ריא יו ,רָאנ טעז --
 ןייק טינ ןצנאגניא יװ ,טרעפטנעעג יווייל טָאה -- ,עטסענעטוכעמ .,.ָאי --

 ..עטסענעטוכעמ ,ןסיג ךיז לָאז סע ,עווצימ א זיא סעכמיס ףא -- ,רעגיה
 זָאל -- .עיראכז רעטלא רעד טקיטעטשאב טָאה -- ,עווצימ א'ס ,עווצימ א'ס --

 ...ןדִיי אב סעכמיס ןַײז ןזָאל ןוא ,ןַײװ ןסיג ךיז
 ,רעביא ךיז ןסיג ייז יװ ,ךעלעזעלג יד ןָא ךיז ןסיג סע יוװ ,טקוקעג טָאה עַײש

 טימ טָאה יז יוװ ,ןעריווד ףא טקוקעג טָאה רע .ןסָאגראפ טרעוו ךעטשיט רעד יו
 םעטָא ןטעייטראפ ןטימ ןוא ןגיוא ענעסירעגפוא יד טימ םענָאּפ ןגיוצעגסיוא ריא
 ,ןעזעג טינ טָאה יווייל סָאװ ,שאלפ רעד ןופ ןַײװ םָארטש םעד ןטלאהּפָא טלָאװעג
 טנאה רעד טימ ,טָאה רענעי יוװ ,עיראכז ןטלא ןפא טקוקעג טָאה רע .טייג רע ןיהּווװ

 עדייב ףא טקוקעג טָאה רע ;לקעשילעק ןַײז טּפאטעגנָא ,שיט ןרעביא קידנעשודנָאלב
 יד וצ טנעה ענערױרפעגּפָא יד טימ ןרירוצ טנָאקעג טינ ךיז ןבָאה סָאװ ,טסעג
 ,עמָאינ עווצימ-ראב ןקניניילק םעד ףא טקוקעג טָאה רע ;ךעלזעלג ענעסָאגעגנָא
 -רעביא טפראדאב עביסעמ עמייהעג יד טָא טָאה םיא סָאװ ,םענַײז ףא לקינייא ןפא

 ...סעריוד עשידִיי קיסַײרד עקידנעמוקמוא ןופ עָאװאצ יד ןבעג
 ןיא ןיילא ךיז דלָאגנייר עַײש טָאה -- ,עָאװאצ יד ,יז טייטשאב עשז סָאװ ןיא,

 ןטסָאמעגנָא טָאה עמ סָאװ ,ןליפט יד ןיא ?סָאװ ןיא --- ,ןָאטעג גערפ א ןעקנאדעג יד

 סָאװ ,םענַיײז ןוז ןרעטלע םעד ,בוקאי ןטקיטולבעצ םענופ ןליפט יד ןיא ?דגיק םעד

 ןוא ָאטעג רעד ןופ וועשיוט א ןַײז יװ ,טגיוטעגסיוא טשינרָאג רעמ וצ ךיז טָאה

 ןטלאהאב םעניא ?עָאװאצ יד ,יז טייטשאב ךָאנ סָאװ ןיא ..?ןקיטולבעצ ןזָאל ךיז

 שעפענ-רעסיומ םעד ןיא ?רעזדלעה יד ןקערטשסיוא םעניא ןוא סרעלעק יד ןיא ךיז

 יד טימ ןעטנעּפ ךיז ןיילא םעד ןיא ?ךָאנ סָאװ ןיא ?גָאט ןקיטכענ םעד ראפ ךיז ןַיז

 ןייק טעוװ ןעילאט רעד ביוא ןוא ?ןעילאט םענופ דעסעכ ףא ןטראוו ןוא סעוצער

 סע טסייה ,סָאד זיא ..?םעשאה-שעדיק ףא עכָארב א ןכאמ זיא ,ןבָאה טינ דעסעכ
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 ןוא ןבַײרשּפָא ףראד עמ סָאװ ,עשורעי .?סעריוד עשידִיי קיסַײרד ןופ עשורעי יד
 לטיווק א ןעמענסיורא ,סע טסייה ,לקאכאס ןיא ןוא ?עווצימ-ראב םעד ןבעגרעביא
 סָאד טָא ?ןברַאק רערעשַאק א ןַײז וצ טכער סָאד ןבָאה ףא סעריוד קיסיַײרד אב
 יד עקאט טָאה ?טלעוו רעד ןיא רעדניק יד ןבעגטימ ןענַאק רימ סָאװ ,ץלא זיא
 טנזױט עפאנק עטצעל עריא ןופ ףיולראפ ןיא טאהעג טשינרָאג רעמ טייקשידיי
 רעוו זיא ?ןעילאט ןראפ סעוצער טימ ןיילא ךיז ןעטנעפ ןרעשַאק םעד טָא ץוכ ,רָאל
 ,רעטָאפ סעווצימ-ראב םעד ,םעליוא-לעשדעניוביר םעד דעוװַאק רעמ ןָאטעגנָא טָאה
 -ןלבראפ א ןכאמ ןעילאט םעד טזָאלעג !םיהיולע-םעלעצ םענופ טָאה סָאװ ,בוקאי
 ףיז טגָאלש סָאװ ,קעטעמ רענַײז ןוז רעטסגנִיי רעד ,קעטעמ רעדָא ,עשטענָא עטקיט
 סָאװ ,עדירפ ענַיז רעטכָאט יד יצ ?קע ןא רָאנ טָאה טלעוװו יד וװ םינָאילאט יד טימ
 ןוא דניצא ןסירעגסיוא ץעגרע טרעװ ןוא קאיוואּפ ןיא ןרָאװעג ןסירעגסיוא זיא
 -םעלעצ םעד ןכעוושראפ טינ ךיז טזָאל ןוא ןטייק ןייק ןָאטנָא טינ ךיז ףא טזָאל
 ?עדירפ טנשראיעג טָאה ןעמעוו ?קעטעמ טנשראיעג טָאה עשז ןעמעוו ..?םיהיולע
 ןיא םיא אב טעװַאכעגסיױא ךָאד ךיז ןכַאה ייז .רעדניק ענַייז ךיוא ךָאד ןענַײז יז
 -גיק עגַײז עלא יו ,טסורב רעקיבלעז רעד ןופ ןגיוזעג ךיוא ךָאד ןבָאה ייז .בוטש
 טינ טריפ סָאװ ,טניוזא ןענעשראי וצ סָאװ ןאראפ ָאי זיא'ס זא ,סע טסייה ?רעד
 ףא ,שינעטלעהאב רעכעלדנעש רעד ןיא ,סרעלעק יד ןיא ,ָאטעג רעד ןיא ,רעהא
 .?זדלאה םעד ןקערטשסיוא ןסייה ךיז טעװ טעווַאמאה-ךעלאמ רעד זיב ןטראוו
 טימ ןוא פעק ענעביוחעגפוא טימ טּכעל עמ ּוװ ,טרָאד ..שרעדנא ץעגרע רָאנ
 "עד ריוו

 ,סעווָאשכאמ יד ןופ רָאנ ,ןדלָאגנייר עייש ,לגרָאג ןיא ןקורט ןעוועג םיא זיא'ס
 ,םעד ןופ ןוא ּפָאק ןיא טרעקעגרעביא םיא ךיז ןבָאה ןריהעג יד סָאװ ,םעד ןופ רָאנ
 ףיז לָאז רע ,ןגיוא ענַיז וצ ,םיא וצ טראה ןעגנאגעגוצ זיא טלעוו עצנאג יד סָאװ
 ..טנאוו א ןיא יוװ ,ןצעזעצ ּפָאק םעד ריא ןיא

 יד ןיוש ןעגייז םיא םורא סָאװ ,שיט-עווצימ-ראב ןפא ןָאטעג קוק א רע טָאה
 יד טעילוטעגוצ ןסעזעג עכַאּפשימ עצנאג יד ןוא ?קינייא סָאד ןוא ענייז רעדניק
 עלַאװעב ןופ ןוא קערש ןופ סעִיװ יד טימ טשטאפעג ןוא ךעלקעשילעק יד וצ טנעה
 א טימ ןפורעגנָא ךיז ןוא -- ,טלעוו רעד ןיא ןקילגמוא עלא ףא ךיז ןטכיר ןופ ןוא
 ;לגרָאג םענופ ןסירעג טאמיק ךיז טָאה סָאװ ,לָאק טצעזעג

 ..רעדגיק --
 סָאװ ,עלא זא ,טַײקנכָארבעגנײא אזא טימ טכארבעגסיורא טרָאװ סָאד טָאה רע

 יד ןופ טלאפ רע זא ,קידנעניימ ,ןָאטעג בייה א ךיז ןבָאװ ,שיט םאכ ןסעזעג ןענייז
 : ;םיא וצ ןעגנאגעגוצ ןענַײז קעוואלס ןוא עדגיוו ןוא ,סיפ

 ...עטאט --
 -אב טפראדעג טָאה סָאװ ,טנאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ א טָאה דלָאגנייר עַײש

 ײלצר יד טול ,ןיא סָאװ ,שטנעמ רעד :טניימעג .טלאטשעג סטָאג - םיהלא םלצג
 ,טלאטשעג סטָאג טיול ןפאשעג ,ןעגנולעטשרָאפ עזעיג
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 רעבלעז רעד ןיא ןוא ;טשינרָאג זיא'ס זא ,ףליה סמענייק טינ ףראד רע א ,ןטַײט
 ,טגנאלראפ רע זא ,טַײטאב טָאה סָאד ןוא ,טזָאלעגּפָארא טינ טנאה יד רע טָאה טַײצ
 ןוא ,טגָאז רע סָאװ ,ןרעה ןלָאז יז זא ,ליוו רע לַײװ ,ןביײלב ןייטש ןלָאז רעדניק יד
 ;טצעזעגרָאפ לָאק םענעכַארבעגנַײא ןבלעז םעד טימ טָאה רע

 ןעמונעגוצ זדנוא אב ריא טָאה סָאװראפ .,?קירוצ ןעמוקעג ריא טַײז סָאװראפ --
 ?ךיילג ןשטנעמ טימ טרָאד ריא טַײז ץעגרע זא ,טסיירט יד

 רענעגָאלשרעד ןוא רעמערָא רעד ףא ןוא שיט םעד ףא ןָאטעג זַײװ א טָאה רע
 ,עכַאּפשימ רעד ןופ ץכעביילברעביא

 יצ ?עווצימ-ראב סעמָאינ ןקיטעּפשראפ טינ טלַײעג ךיז ריא טָאה עשז ןיוש --
 עבמָאב עשישטַײד יד סָאװ ,עשָארד ענעבעגרעד-טינ יד ןענָאמּפָא ןעמוקעג טַײז ריא
 ?ענעסאכ רעיא ףא ןסירעגרעביא רימ טָאה

 ;ןטעבעג ךיז ןוא ןקעוואלס ןוא ןעדגיוו ףא ןעקנווועג טָאה עריוווד
 ..עייש ---
 -עגפוא ןוא שיט ןפא טנעה עדייב טימ טראּפשעגוצ ךיז טָאה רעלדנאס יווייל

 ;ּפָאק םעד ןביוה
 ,ןטוכעמ ---
 םאב ןסעזעג זיא רע .טרָא ןופ טרירעג טינ ךיז טָאה עיראכז רעטלא רעד רָאנ

 טָאה רעּפרעק םענופ גנוגעוואב רעטסדנימ רעד ןָא ןוא .רעטנכײצעגנָא ןא יו ,שיט
 ;טרעדָאפעג רע

 ,דייר ,עַײש ,דייר ---
 טָאה קעוואלס .ּפעק עטזָאלעגּפָארא טימ ןענאטשעג ןענַײז קעוואלס ןוא עדגיוו

 :ןֿפורעגנָא ךיז ,ּפָאק םעד קידנבייהפוא טינ ,טָאה עדגיוו ןוא ,ןּפיל יד ןסיבעג ךיז
 יד ןופ ּפָא ןיילא ךיז ןכערב ןגַײװצ ןעוו זא ,טגָאזעג טָאה רעו ןוא ...עטאט --

 ןכָארבעצ ךיוא טניוװ םענופ ןזָאל ןוא טניוו םענופ ןגָארטראפ ייז ןרעוו ,רעמייב
 ..?רעמייב יד ןרעוו

 םוצ רעטנעענ ןעגנאגעגוצ זיא עדגיוו .ןעדגיוו ףא ןָאטעג קוק א טָאה קעוואלס
 -גיוו וצ ןָאטעג יצ א טַײקרעטצניפ ןַײז ןיא ךיז טָאה עיראכז רעטלא רעד .רעטָאפ
 :ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה רעלדנאס יווייל ןוא .ןעד

 ..רעמייב יד וצ טרעקעגמוא ןגַײװצ יד ךיז ןבָאה ,ונ --
 טינ ןצנאגניא זיא סָאװ ,שיט ןפא ךעטשיט םעד טכַײלגעגסױא טָאה עריוווד

 טָאה סָאװ ,סעפעג לסיב ןראפ ,ךעטשיט ןראפ טגָאלקעג ךיז ןוא ,טשטיינקעצ ןעוועג
 :שיט םעד טניישאב

 ?ךייר עכלעזא טציא ןעמ ףראד סָאװ וצ --
 א יװ ,ןפָארטעג רעפטנע סעדגיוו טָאה םיא .קיטנעהּפָא ןעוועג זיא עַיש רָאנ

 -עג עקירָאינצנַײנ סיוא ןרָאװעג יז זיא עגער ןייא ןיא .ץראה עמאס ןיא ,ליוק
 -עגנייא ,םיא ןבעל טייטש סָאװ ,שטנעמ רענעסקאוורעד א רָאנ ,עדגיוו עטעטסעּפ
 ,ריא אב זיא גָאװרעביא רעד ןוא ,סיוטשנעמאזוצ א ןיא ןטכָאלפ
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 טָאה שדגיוו סָאװ -- ,ןָאטעג טכארט א עייש טָאה -- ,עשורעי יד זיא טָא;
 םענַאּפ ןיא קירוצ ןָאטעג רעדַײלש א םיא טָאה יז סָאװ ןוא םיא אב טנשראיעג
 עשז סָאװ זיא ...רעמייב יד ןופ ןיילא ּפָא ךיז ןכערב ןגייוװצ זא ...יז זיא טָא ,ןיירא
 טזָאלעג ךיז טָאה סָאװ ןוא ָאטעג ןיא טציז סָאװ ,ןבוקאי וצ רע טָאה סענַײט אראפ
 רע ..ָאי ?ןצעזסיוא םיא וצ רע ןַאק סענַײט אראפ סָאװ ?םענַאּפ סָאד ןקיטולבעצ
 ..םיוב ןפא ןבילבעג זיא ןוא ...ןכערבּפָא טלָאװעג טינ ךיז טָאה סָאװ ,גייווצ א זיא
 ןיילא טָאה רע יוװ ,יוזא טנבשזעכעגסיוא ךיז ,דלָאגנייר עייש ,רע טָאה םיא טימ
 ,עשורעי רעד וצ ןבָאה רע ןָאק סענַײט אראפ סָאװ זיא ...טיווק --- ןוא ,טלָאװעג
 ?עמָאינ סנַיז ?קיניײא סָאד ,עווצימיראב םעד ןָא ןעמ טעװעגיּפש ריא טימ סָאװ
 א ךיוא ..םיוב םענופ ןכערבּפָא טינ סע ךיז טזָאל עמ סָאװ ,עלעגיײװצ א ךיוא
 .אטעג ועד ןופ וועשיוט רעקיטפניקוצ

 יוזא טָאה סָאװ ,דלָאגנײר עַײש ,רע ,ןבָאה לביראפ רע ןָאק עשז ןעמעוו ףא
 סעווצימ-ראב ףא רעדניק אב ,סענעסאכ ףא רעדניק אב סעשָארד ןטלאהעג קיטפעה
 "אב יז טלָאװ רע יו ,טַײהנגעלעג וצ טייהנגעלעג ןופ עצילעמ יד טיהעגסיוא ןוא
 --- ןרעטלערוא יד ןוא ןרעטלערוא יד ןופ ןרעטלע ענַײז ןוא ןרעטלע ענַײז ןופ ןעמוק
 *.,ייביס גראב ןפא עשיומ וצ זיב ,רעכעה ןוא רעכעה

 א ,רעמיצ םעד טנאּפשעגכרוד .רעטצנעפ םענופ קעווא ייֵג א ןבעגעג טָאה רע
 םענייא ןדעי אב טפראדאב טלָאװ רע יוװ ,טכיזעג ןיא םענייא ןדעי ןָאטעג קוק
 יא קירוצ טרעקעגמוא ךיז ןוא ,קנאדעג ןַײז ןקיטעטשאב ןגיוא יד ןיא רעדנוזאב
 טלבמַאכעג ץלא םיא ךיז טָאה ּפָאק ןיא ;קילב סנעמעלא ןופ טיילגאב ,טרָא ןַײז
 ןפורעגנַא ךיז ןוא ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארא ?סיב א רע טָאה טציא .רעפטנע סעדגיוו
 ;לָאק ןיא טַיײקטקידלושראפ טימ

 ךיז ןיב ךיא ...רעטכַאט ,טכיומ רימ ַײז ...עדגיוו ,טאהעג סעָאט א בָאה ךיא --
 סענ א ףא ןטראוו ןוא ָאד ןציז רימ סָאװ ,סָאד ןוא ...ןבעל עצנאג סָאד ןעוועג עיוט
 ,סעָאט א ךיוא זיא ,סעווצימ-ראב טימ ןלָאצ ןוא סענָאמכאר ףא ןפָאה ןוא

 ןסעזעג זיא ןבוקאי ןוא ןעיראכז ןשיווצ ווו ,ןָאנבױא ןפא ןָאטעג זַײװ א טָאה רע
 :עווצימ-ראב רעד

 שוועטאר ןוא .ןטצעל םעד .ןעמָאינ ,ןענאדנופ קעווא םיא םענ ,טסנָאק וד בוא --
 ןופ עווצימ רעד טימ טלּפמעטשעג טינ ךָאנ זיא םענָאּפ ןַײז ןענאווזיב ...םיא שטָאכ
 .ןעילאט םענופ קאה רעד טימ ןוא םעשאה-שעדיק

 ,םעד ןופ טינ רעבָא .טַײקליטש עקידרעדנוווזייב א טשרעהעג טָאה קילבנגיוא ןא
 םעצולּפ ךיז ןבָאה סָאװ ,טירט טכערפ עקידלמוט ןופ רָאנ ,טגָאזעג טָאה עַײש סָאװ
 ,ריט רעד רעטניחה טרעהרעד

 א ןוא ריט רעד וצ ּפָאק םעד ןעווערעקסיוא ןזיוואב רָאנ טָאה רעלדנאטס יווייל
 ןזיוואב ראג טָאה רע שיט םענופ ןעמענּפָארא ץלא לָאז עמ ,ןשָאלמוטש ףא ןָאט קנּווו
 ,ןפֶא ןעוועג ןיוש זיא ריט יד ןוא ,?מוט א ראט זיא/ס סָאװ ,ןָאט קוק א ןבייהפוא ךיז
 סָאװ ,שינרעטצניפ רעצנאג רעד טימ טליפעגנָא ןעוועג ןיוש זיא רעמיצ רעד ןוא
 טָאה דייוועגניא ריא ןופ ןוא ,טלעוו רעד ןגָארטעג ןבָאה רעקנעה עשיטסישאפ יד
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 -ראטסעגסיורא טָאה דייוועגניא ריא ןופ ןוא .קענעד רעכיוה א טעשטראטסעגסיורא

 עטגיילעגפיוגוצ טעשטראטסעגסיורא ןבָאה דייוועגניא ריא ןופ ןוא .ןבראש א טעשט

 ןופ שיט ןטמארעגּפָא ןפא טגיילעגקעווא טָאה טַײקיניײא-יירד ַא-יד טָא ןוא .רענייב

 :טקידנוקרעד ךיז ןוא רעװלָאװער א עווצימ-ראב רעטקידנעראפ-טינ רעד

 ?טריוו רעד ָאד זיא רעוו ---

 ןָאטעג ייג א ןבָאה שיט ןרעביא רָאנ .ןעמוקעג טינ רעפטנע ןייק זיא עלַײװ א

 טָאה ךַײלג ןוא ,ןעלנָא ןטסעפ א טכוזעג ןטלָאװ ייז יו ,טנעה סעיראכז ןדגילב םעד

 ;:טלעטשעגפוא רעטלא רעד ךיז

 .טריוו רעד ןיב ךיא ---

 :שיט םעד קעטס םענעמוג ןטימ ןָאטעג טינש א טָאה ץעװַָאסעסע רעד

 .ןייגסיורא רעהא --

 ןכָאנ ןייג טזָאלעג ךיז ןוא טפול רעד ןיא טנעה יד טקערטשעגסיוא טָאה עיראכז

 קערש רעכעלטסגנא טימ ןוא רעטיצ ןטעייטראפ טימ טָאה עכַאּפשימ עצנאג יד .לָאק

 ,גנאגכרוד א ןעיראכז ראפ טכאמעג

 ?לזייא רעטלא רעד ,רע טכירק ןיהווו ---

 ,ּפָאק םעד קידנגייגראפ ,טָאה ,ץעװָאסעסע םעד טיילגאב טָאה סָאװ ,רענלעז רעד

 :ראה ןַײז ןסיוו טזָאלעג

 .רערויפנעּפורג רעה ,דנילב זיא דע ---

 ןטניווואב-גנאל םעד ןופ םיור ןטנאקאב םעד ןיא טפול יד טנעה יד טימ קידנּפאט

 :ץעװָאסעסע ןראפ טלעטשעגקעווא עיראכז ךיז טָאה ,רעמיצ

 .ךיא ןיב ָאד ---

 רעד ןופ רעשרעה רעד טָאה -- ?ןעמוקעגניירא רעהא זיא'ס רעוו ,טסייוו וד ---

 .טכאמ רעצנאג ןַײז טימ טזָאלעצ ךיז ַאטעג

 .ןגיוא ענעסעגעגסיוא יד רעביא סעִיװו יד טלטניּפעג ןבָאה --- ,סייוו ךיא ---

 ?עדוי ,רעוו ---

 .ּבָאק ןטימ ןָאטעג ךאמ א עיראכז טָאה -- ,קילגמוא רעד --

 ;טרָא ריא ןופ ןָאטעג סיר א ךיז טָאה עדגיוו

 .עדייז ---

 "נָא ןיא סָאװ ,שינרעטצניפ רעד ןיא ןוא ,טלעטשראפ ךַײלג יז טָאה קעוואלס

 טצעזעגרָאפ טָאה ץעװָאסעסע רעד .טקרעמאב טינ יז ןעמ טָאה ,רעמיצ ןיא ןפָאלעג

 .בוטש רעד ןופ טריוו ןפא קידנקוק ,טפאשרעה ןַײז ןיא ןעמיווש

 ,ןעמָאנ ןטסכעלקערש םעד טימ םיא טפור עמ סָאװ ,טרינָאּפמיא טָאה שטייד םעד

 :ָאטעג עשטיר א ,ןכעלקערש רעמ א ךָאנ קידנעגנאלראפ ,רע טָאה ךָאד

 .טיוט רעד ןעמוקעגניירא זיא רעהא .לזייא רעדנילב ---

 םענייניא .רעטרע ערעיײיז ןופ ןָאטעג עוועגיר א עגער ןייא ןיא ךיז ןבָאה עלא

 עיראכז רעדנילב רעד זיולב .טנעוו יד ףא סנטָאש יד ןָאטעג גיוו א ךיז ןבָאה ייז טימ

 :סּפיג ןופ רענעסָאגעגסיױא ןא יוװ ,גנוגעוואב רעטסדנימ רעד ןָא ןענאטשעג זיא

 ?טיוט רעד טגנאלראפ סָאװ זיא ---
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 -עצ ץעװַאסעסע רעד ךיז טָאה --- ,טָאטש א טימ ןרעאב לזייא ןדנילב םעד --
 ,רעטכעלעג ןּפמעט א טימ טאפ

 ,טראוועג ןוא ןגיוושעג ןכָאה עלא
 רעד ןופ רעייטשרָאֿפ רעד טצעזעגרַאפ טָאה -- ,לוייא רעדנילב רעד --

 ,ןטסאקטסימ םעד טָא רעביא עדוי רעטסטלע רעד ןַײז טעוװ -- ,ָאטעג ןיא טכאמ
 ךעלגניי עלא זא --- ,עקידנזעונַא יד קילב ןטימ טּפאכעגמורא רע טָאה -- ,ןעזכַאנ
 לפיוו ,עלא ,ןרעװ טלעטשעגוצ ןגרָאמ ןלָאז רעכעה ןוא רָאי ןציײרד ןופ רעטלע ןיא
 ,עקירָאיגציײרד ןאראפ זיא ָאד

 טיג םענייק וצ ,ןָאט קוק ןייק טנַאקעג טיג םענייק ףא טָאה עיראכז רעטלא רעד
 יה ,טגיוװשג טכַײל טציא ךיז טָאה סָאװ ,טכיזעג םענעסּפיג ןַײז ןדנעוו טנַאקעג
 טנעוואב ךיז ןבָאה ענַייז ןפיל עטנקירטעגסיוא יד ,ןלאפּפָארא טפראדאב טלָאװ'ס
 ;טגיוװ א ןופ יוװ

 ...ןרעװ טלעטשעגוצ ---
 םענעטָאגעגנָא ןא ,סופ א סיורַאפ ןָאטעג לעטש א שירעגיז טָאה ץעווָאסעסע רעד

 ;לפאנק יד טימ ןפאלקוצ ןעמונעג ןוא ,טילָאבראק ןופ טכאמעג יװ ,ץנאלג טימ
 ןיא .ןדנוטש קיצנאווצ ןוא ריפ ןיא ןליפסיוא .גונעג ...קָאב רעטלא ...ָאי ,ָאי --

 ?שדוי ,ןענאטשראפ .טיוט -- לאפנגעק
 ןיא, :קידגרעזאכרעביא ןוא שיט םענופ רעװלָאװער םעד ןעמונעגקעווא טָאה רע

 גנוטיילגאב רעד ןיא ןעגנאגעגסיורא רע זיא -- ,"םורא ןדנוטש קיצנאווצ ןוא ריפ
 ,רענלעז ןַײז ןופ

 יו ,ּפעק עטָאלעגּפָארא טימ טרעוװילגראפ ןבילבעג ןענַײז בוטש ןיא עלא
 טָאה םיא ףא סָאװ ,עווצימ-ראב םוצ ןייגוצ טנַאקעג טינ טָאה רענייק ,םילייווא
 יו ,עלעקאשזדיּפ םוצ רעטסאּפעגוצ רעד ,רענלָאק רעסייוו רעד טנַײשעג ץלא ךָאנ
 ןוא קירוצ-ןוא-ןיח רעמיצ ןרעביא ןענאּפש ןעמונעג טָאה בוקאי .דניקרעדנווװ א אב
 ףיז קידנגראוו ,ןוא ןעמָאינ ףא קוק א טּפאכעג עלַײװ רעדעי טַײז רעד ןופ רָאנ
 ,טגעה יד ןופ רעגניפ יד ןכָארבעג טָאה עריוווד .רעטַיײװ טנאּפשעג ,ץכערק א טימ
 לָאז רע ,טנאוו רעד ןיא טנעה עדייב טימ טראּפשעגנָא ךיז טָאה רעלדנאס יווייל
 יז רעטצנעפ ןכרוד ןגיוא יד טימ ןטיגשעגכרוד טָאה דלָאגנייר עיײש .ןלאפמוא טינ
 טָאה עיראכז רֿפטלא רעד ןוא .ּפָאק ןטימ ריא וצ טלקַאשעג ןגָאלשרעד ןוא טַײװ
 -גטלאהנַיא ,ןוא דעגעב םענעבירעגסיוא ןַײז ןופ ץאל םעד טנעה יד טימ טּפאטעגנָא
 ;בוטש רעצנאג רעד וצ ןפורעגנָא ךיז ,?גרָאג ןיא סעמזאפס קיד

 יד טימ רעמיצ ןרעביא ןָאטעג יירד א ןוא -- .עמָאינ ,רעהא םוק ...עמָאינ --
 ןייק ןופ ...ןענאדנופ ןריפקעווא ךַײלג דניק סָאד ןעמ לָאז -- ןגיוא ענעשַאלעגסיױא
 טָאה טָאג יוװ .ןלאפראפ -- רימ ,סרעליוק יד ,ןסיוורעד טינ ךיז יז ןלָאז דניק ןייא
 | ,טינ -- רעדניק יד רָאנ .טלָאװעג

 -נאנאפ ךיז טָאה סָאװ ,שזאדנאב םעד םענָאּפ ןַײז ףא טקיטסעפראפ טָאה בוקאי
 רע .דניק ןראפ שינעטלעהאב רערעכיז א ןגעוו ןטכארט ןעמונעג ןוא ,ןדנובעגרעד
 -יב רַאּפ א טימ םיא ףא ןָאטעג קוק א ןוא ,ןעַײש וצ ,רעטָאפ םוצ ןעגנאגעגוצ זיא
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 רע .קילב ןַײז םיא ןופ טדנעװעגּפָא טָאה עַײש רָאג ,ןגיוא-סענָאמכאר עקידנעיָאז
 טָא ךָאנ ןוא .קילב ןטקירעדינרעד םעד ףא ןרעפטנע וצ סָאװ טאהעג טינ םיא טָאה

 עטקיטולבעצ סָאד קידנגיוו ,בוקאי זיא רעטָאפ ןטימ ךערּפשעג-ןקילב ןעמוטש םעד
 ןעגנאגעגקעווא ,דרעפ-עייוועל א יו ,ןטַײז עדייב ןיא םענָאּפ עטרישזאדנאבראפ ןוא
 -נגערפ ןעמעלא אב ,ןטייווצ א וצ טָא ,םענייא וצ טָא ךיז קידנּפעלק ,רעמיצ ןרעביא

 .רעפטנע ןייק קידנעניפעג טינ םענייק אב ןוא ןגיוא יד טימ סעּפע קיד
 ןוא סנקור יד טימ ןרעדנא םוצ רענייא ןענאטשעג ןענַײז עדגיוו ןוא קעוואלס

 .טקירדעג ייז ףא טלָאװ קילגמוא טימ גראב רעד יװ ,ּפעק יד טוָאלעגּפָארא עדייב
 רעד ןייגניירא ןעמונעג ייז ןיא טָאה'ס ןוא טלעק יד ןעגנאגעגּפָא יז ןופ זיא'ס

 עמאס םאב טשרע ןענַײז ייז זא ,ןייטשראפ ןבױהעגנָא יז ןבָאה זיַײװכעלסיב .ךָארב

 םאי ןסיורג רעייהעגמוא ןא ןופ גערב רעד ,לעװש יד טשרע זיא סָאד זא ,ביײהנָא
 ןוא ,ןעקניז ןוא ,ןעמיווש ...ןעמיווש ןזָאל ךיז רָאפ ייז טייטש םיא ףא סָאװ ,ןַײּפ ןופ
 ..ןרעוו ןעקנוזראפ

 ןא סעּפע וטסייוו רעשפע ..?ןיהא םיא ןעמ טוט ּוװ ..?עדגיוו ,ןעמ טוט סָאװ --

 ..ןקאילָאּפ יד ןופ .,?עטנאקאב סעדירפ ןופ רעצעמע רעשפע ..?קעוואלס ,טרָא

 ,טרעפטנעעג ןבָאה עדייב ןוא ,ןקעוואלס טימ טקוקעגרעביא ךיז טָאה עדגיוו
 ;לָאמאטימ עדייב

 טָאה -- ,טרָא ןא ןכוזסיוא ןלעוו רימ ...בוקאי ,ןטאטשאב םיא ןלעוו רימ --

 ,סקעוואלס טימ ןטכָאלפעגרעביא ךיז לָאק סעדגיוו
 טָאה -- ,טלעוו רעד ןיא ָאד ןענַײז רימ ּוװ ,ןקוקמורא רָאנ זדנוא ךיז זָאל ---

 ,סעדגיוו ןיא ןטינשעגניירא ךיז לָאק סקעוואלס גנוקיוראב טימ
 ןייועג סָאד .לָאק א ףא טנייוועצ ךיז ןוא טַײז א ןיא ןעגנאגעגקעווא זיא בוקאי

 יא ןייוועג סָאד ןעמונעגניירא ךיז ןיא טָאה עַײש .עמאמ יד טּפאכעגרעטנוא טָאה

 סע טלָאװ רע יװ ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ ןוא ןוז םעד ןופ יא ,רעטומ רעד ןופ

 סָאװ טימ טינ ייז טָאה רע .ןגָאז טינ טשינרָאג ייז רָאט רע .ןייוועג סָאד ,טקיטיגאב

 ,טליּפשראפ זיא ץלא .טליּפשראפ .ָאטשינ ץעגרע ןיא זיא גנונעּפָאה ןייק ,ןטסיירט וצ

 יז ןלָאז .ןבעל עצנאג סָאד ןָאטעג טָאה רע סָאװ ,ןסעָאט ענַיז סיורא ןענייוו סָאד

 עמָאשעג יד .לָאק א ףא ,ךייה רעד ןיא טנייוועצ ךיוא ןיילא ךיז טלָאװ רע .ןענייוו

 ,לקניוו םענעי ןיא ןָאט קוק א ןקָארשעג ךיז טָאה רע .טנייוועגסיוא 2 ןופ רע טלָאװ

 קיצנייא ןייק ייז טימ ךָאנ טָאה רע .קעוואלס ןוא עדגיוו ןענאטשעג ןענייז סע ּוװ

 יז טייטש עס סָאװ ,טלייצרעד טשינרָאג ךָאנ ייז טָאה רע .טדערעגסיוא טינ טרָאװ

 טקוקעג טָאה רע ...ןגָאז סעּפע ייז ליומ סָאד ףוא טינ םיא אב ךיז טנפע סע .רָאפ ָאד

 ןיא ריט יד טנפעעג ריא טָאה רע ...ענַײז עקניזימ יד .ןעדגיוו ףא טַײז רעד ןופ

 רע .סעכיוק ענַײז רעביא זיא םוקמוא םוצ ריט יד ריא ןענעפע רָאנ ,ןבעל

 ןופ גָאט םעד ןבַײרשראפ רָאנ ,ריובעג ריא ןופ גָאט םעד ןבירשראפ טָאה

 ריא ןופ גָאט רעד ...גָאט רעד זיא טנַײה ןוא ...ןבעלרעד טינ רע ליװ טוט ריא

 ןופ גָאט רעד יװ סנייצלא זיא ...ןעוועג זיא יז ּוװ ,טרָאד ןופ קירוצ ךיז ןרעקמוא

 ,טיוט ריא
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 ריא ןופ טעװערעקענּפָא רע טָאה -- ?סעָאט א ךיוא טציא רע טָאה רעשמצ ןוא
 ,"ןבעל ןיא טאהעג ןסעָאט ליפיוזא ךָאד טָאה רע --- .קילב ןקיטַײז םעד

 ,ּפָאק סעמָאינ ףא טגיילעגפורא טנעה יד ,ןענאטשעג זיא עיראבז רעטלא רעד ןוא
 ,טנאה רעד טימ טכאמעג ןוא םיא רעביא טגיוועג ךיז ,עוטאטס ענעספיג א יװ
 ;ןייה רעד ןיא יז קיזנבייה

 -ָאד יד ןוא ,ןדִיי יד ןעגנערבמוא ךעיוקעב ןעוועג טינ זיא עשַארָאה טוטיט ---
 ..לעָארסיי רעכייז םעד ןטָארסיױא ליוו עָאר-עַײכ עקיז

 :טכוזעג סעּפע טלָאװ רע יוװ ,ּפָאק םעד ןַָאטעג יירד א טָאה רע
 ךימ טכרָאה --- ,טַײקפַײטש טימ ןסָאגעגנָא ךיז םיטש ןַיז טָאה -- ,רעדניק ---

 טעוװ ,םוטש ןיא רעהא ןסירעגניירא ךיז טָאה סָאװ ,רעכאדעווַאד רעדליוו רעד .סיוא
 ןַײד םענ וד ...עדגיוו ?ריא טַײז ּוװ ,רעדניק ,ריא ןוא ...קָאטשניר א ןיא ןרעגייפ
 קעווא טייג ...לעָארסייעװ עשיומ סאדעק ןרָאװעג שעדאקעמ טַײז ריא ...ןטרעשאב
 ייז אב טצנאלפראפ ןוא רעדניק טריובעג ןוא דלעפ ןטימניא ,למיה ןליוה ןרעטנוא
 יג ?יווייל ,ןטסיב ּוװ ,וד ןוא ,רָאד ןטנעצ ןזיב עָאר-עַײכ רעקיזָאד רעד וצ עניס
 ,ייז טימ טייג שלא .ייז טימ ךיוא

 ?וד ןוא --- .ןעיראכז וצ ןעגנאגעגוצ יווייל זיא --- ?עטאט ,וד ןּוא ---
 וצ טייג יווייל זא ,טרעהרעד טָאה רע .טירט סנוז םעד טנעקרעד טָאה עיראכז

 ;טנאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ א רע טָאה ,םיא
 ףיד ןיב ךיא ,דעוװָאק ןייק ּפָא טינ רעמ רימ ביג ,יווייפ ,סעגראפ רימ ןיא --

 .ווָא-דעביק םעד ?כיומ
 רענעברַאטשעג ןַיז ןופ דליב ןפא ןוא טנאוו רעד ףא טקוקראפ ךיז טָאה יווייל

 ' ,סעבָאב ןוא סעמאמ ייר עגנאל א ןעזרעד דליב ןקיזָאד םעד ךרוד טָאה רע ,רעטומ
 ןענַײז ייז יװ ןוא סעּפוכ יד וצ ןרָאװעג טריפעג ןענַײז ייז יװ ,ןעזעג טָאה רע
 זיא ץלא יוװ ,רָאד א ןטיבעג טָאה רָאד א יװ ,סנעמלאסעב יד וצ ןרָאװעג ןגָארטעג
 "אנ רעד ןיא רָאפ טמוקיס יוװ ,יוזא טָא ,רעדייס ןטלעטשעגנַייא ןא ןיא ןעגנאגעג
 טייצ יד ןוא ןעייז ןופ טייצ יד ...ןקלעוו ןופ טייצ יד ןוא ןעילב ןופ טַײצ יד ...רוט
 ןטלא םעד ןבעל ןענאטשעג זיא סָאװ ,דניק ןפא ןָאטעג קוק א טָאה רע ...טינש ןופ
 ;רערט א ןעגנולשעגּפָארא ןוא ,ןעמָאינ ףא ,ןעיראכז

 | ..?רעדגיק יד ,ייז סע טמוק סָאװראפ ---
 -נאגעגוצ רע זיא ,לגרָאג ןיא טלעטשעג םיא ךיז טָאה סָאװ ,רערט א טימ ןוא

 טימ ןײגּפָא ןעמונעג ןיילא ךיז ראפ יװ רָאנ ,ןרעה וצ םיוק ,ןוא רעטָאפ םוצ ןעג
 | :קעטייוו

 רעוו ...טולב טימ ץראה סָאד ךיז טסיגאב ...ןזָאלרעגיא לעווש עגעכַארבעצ א --
 ..?ןטאט ןווערָאּכ ןטלא ןא ןגעוו טדער

 :םענַאפ סָאד טעווערעקעגסיוא טינ םיא וצ טָאה עיראכז
 ,ןיילא רימ וצ ןעמוק רע זָאל ןוא ...ךימ טוָאלראפ עלא .יווייל ,ךימ זָאלראפ ---

 םענייניא עמָאשענ יד ןבענּפָא םיא לעוו'כ .ךעייצער רעד ,רעזאכ רעקיטולב רעד
 ..ןעגניד טינ םיא טימ ךיז לעווכ .ןקעטש ןטימ
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 :רעמיצ ןרעביא טנאה רעד טימ ןָאטעג עשזדנָאלב א טָאה רע

 יייועגעפע טינ ריט יד םיא ןעמ רָאט רעדניק יד ראפ רָאנ ---

 ןבָאה טכיל רעקידנגרָאמירפ רעּפאנק רעד ןיא ןעוו ,ירפצנאג גָאט ןרעדנא ןפא

 בוטש ןיא רעלדנאס יווייל וצ טָאה ,ָאטעג רעד ןופ ןצענערג יד ןקרעמנָא ןעמונעג ךיז

 ףא עטאל רעלעג א טימ רָאנ ,ןעזסיוא ןשידִיי ןייק טינ טימ רעכָאב א טּפאלקעגנָא
 ,עציײלּפ רעד

 ,טראוועג ןוא ריט רעד רעטניה ןענאטשעג זיא רעכָאב רעד סָאװ ,טַײצ רעד ראפ

 "עג ןיא ךיז אב ןלעטשפוא טַײקכעלגעמ יד טאהעג רע טָאה ,ןענעפע םיא לָאז עמ

 םעד ןופ ןשטנעמ יד טימ שינעגעגאב רעטצעל ןַײז ןופ ןלאטעד עקינייא שינעכעד

 זיא'ס .רעמ טיג טריטסיזקע גנוניוװ יד .עיּפילָאװָאנ ףא ןעוועג זיא סע .זיוה ןקיזָאד

 טָאה עבמָאב עשישטַײד א ןעוו ,רעטסעװש סעדירפ אב ענעסאכ רעד ףא ןעוועג

 רעגולק טימ טָאה סָאװ ,רעטָאּפ םענופ עשָארד עלאכראירטאּפ יד ןסירעגרעביא

 ,ענעי ,ךעלכעזטּפיוה ,ןוא רעדנוזאב טסאג ןדעי ןעמונעגכרודא טייקכעלגנירדכרוד

 םאב ןענאטשעג זיא רע יו ,ךיז טנָאמרעד רע .לָאמ ןטשרע םוצ ןעזעג טָאה רע סָאװ

 ,טקעריד םיא ףא ןלאפעג זיא קילב רעכעלגנירדכרוד סנטלא םעד ןוא רעטצנעפ

 -רעביא טלמעד טָאה עבמָאב רעשישטַײד רעד ןופ רענוד רעד רָאנ .ףורסיורא א יו

 טָאה ןָא גָאט םענעי ןופ .שינעגעגאב יד יא ,ענעסאכ יד יא ,עשָארד יד יא ןסירעג

 בוטש יד רָאנ .טינ רע טסייוו ,עגנוי יד ןענַײז ּוװ .ןעזעג טינ ייז ןופ םענייק רעמ רע

 סָאד .סרעלעק ןַײז טגנידאבמוא ןפראד קעטָאילביב רעד רעטנוא .ערעכיז א זיא

 רע טעװ ,ןבעל ייז ביוא ,טַײל עטלא יד טימ .טשרָאפעגסױא ןוא טנאקאב םיא זיא זיוה

 רע טָאה ,ריט יד ןענעפע סָאד טרעיודעג טָאה סע יװ ,םעד טול .ןדיירעד ךיז

 -טינ םעד טלאה עמ זא ןוא וועשאיעמ בוטש ןיא טרָאד ךיז זיא עמ זא ,ןענאטשראפ

 .עגיוס א ראפ טסאג ןקידעירפרעדניא םענעטעבעג
 ,טנפעעג ךיז טָאה ריט יד
 ,רעלדנאס יווייל ןענאטשעג זיא לעווש רעד אב
 -נטראוו ,טקוקעגנָא ךיז יורטוצמוא ןקיטַײזנגעק טימ עדייב ןבָאה קילבנגיוא ןא

 "נָא ךָאד טָאה שזארוק בילוצ טסוה ןטכאמעג א טימ .ןגָאז סעּפע לָאז רעצעמע ,קיד

 ;סָאבעלאב רעד ןביוהעג
 ?ריא טגנאלראפ סָאװ ---
 -טנעעג רענעמוקעג רעד טָאה -- ,סדלָאגנייר יד ןעז ןָאק עמ ּוװ ,ןסיוורעד ךיז --

 ןיא לָאז רענעי ,טלָאװעג טלָאװ רע יו ,םענָאּפ ןיא ןרעלדנאס יווייל קידנקוק ,טרעפ
 ,ןטנאקאב א ןענעקרעד םיא

 "ייווניא ּפָאק םעד סָאװטע ןָאטעג עווערעק א וויטקניטסניא טָאה רעלדנאס יווייל

 טלמרומעגסיוא יו טאמיק ןוא ,ןַיײרא בוטש ןיא ,קינ
 ,ןיירא טמוק ---
 ןרעלדנאס יווייל טרעפטנעעג טָאה רענעמוקעג רעד ןכלעוו טימ ,ןָאט רעד ייס

 לעוװש יד טנאפשעגרעביא טָאה רע רעכלעוו טימ ,טַײקטסעפ יד ַײס ,עגארפ רעד ףא
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 ךיז ןלעװ עדייב ןעו זא ,םעד ןגעוו טגָאזעג סעדייא ןבָאה ,בוטש טרעלדנאט ןופ
 ךיז טעװ ,ךיז ןענעק ייז זא ,ןזַײוװסיױרא ךיז טעװ ,ןרָאקיז ןיא ןָאט בָארג א רעפיט
 ,לָאמ ןייא טינ ןעוועג רענעמוקעג רעד טָא זיא קעטָאילביב רעד ןיא זא ,ןזייווסיורא
 ,קעטָאילביב רעד רעטניה לכיק עניילק סָאד ןעמונראפ טָאה סָאװ ,ןכַאש םעד אב זא
 רעד ףא ןעמיוושפורא טעװ ץלא סָאד .ןקיטכענ ןכַײלב לָאמ ןייא טינ רע טגטלפ
 ףראד רע .טלָאװעג טינ רענעמוקעג רעד טָאװ םעד ףא ןליּפש רָאנ ,ךאלפרעביוא
 ,סדלָאגנייר יד וצ ןבָאה

 ,ייז ןעגַײז טָא ---
 יד טימ ןטינשעגנַײא ךיז רענעמוקעגניירא רעד טָאה ,רעטָאפ רעד זיא'ס ,ָאי

 ,טּפעלקעגוצ טאמיק ,טנאוו רעד אב ןענאטשעג זיא סָאװ ,ןדלָאגנייר עַײש ןיא ןגיוא
 רעבָא .ןרעטש טינ ליוו רע ןוא םיא ןבעל ןייגכרוד טפראדאב טלָאװ רעצעמע יו
 ,טרָאװ א טימ ןפראוורעביא ךיז ןזיוואב טָאה רענעמוקעגניירא רעד רעדייא ךָאנ
 ;לָאק קידלקעלג ןטלאהעגנייא סעדגיוו טרעהרעד רע טָאה

 ?שועדאט ןאּפ ---
 גנונָאמרעד יא ,טסיירט יא ,גנונעפָאה יא ,טעבעג יא ןעוועג זיא לָאק םעניא

 ,טלעוו ריא ןופ גָאט ןקיטכיל ןטצעל םעד ןגעוו
 סָאװ ,שיט-ענעסאכ םעד ןעזרעד שועדאט ןאּפ ןקיזָאד םעד ךרוד טָאה עדגיוו

 םיא ךרוד טָאה יז ,טסעג עריא ןוא םירייוואכ סעדירפ ןסעזעג ןענַײז םיא םורא
 יד ןופ ,סעפעג ןוא ךעלזעלג ןופ רעּפמילקעג-ענעסאכ ןכעליירפ םעד טרעהרעד
 זיא ענעסאכ ריא ףא גָאט םענעי ןופ רעפמאעג רעד .ןטסָאט עקידנעגנירפשמורא
 -ָאלעגנָא םעצולּפ יד ןיא ןוא ,ןרעיוא עריא וצ לָאמאכָאנ טציא ןעגנאגעגוצ ןיילא
 "רָאפ זיא סָאװ ,שינערעקרעביא עצנאג יד ןָאטעג ?גיפש א ךיז טָאה ןרערט ענעפ
 ,טַייצ רעד ראפ ןעמוקעג

 ץנייז רעטנוא ןדָאב טליפרעד לָאק ןטיירפרעד סעדגיוו ןיא טָאה שועדאט
 ריא גנורעדנוווראפ רעטיירפרעד טימ ךיוא טָאה רע .זיוה ןקיזָאד םעד ןיא סיפ
 ,קעוואלס ןעגנאגעגוצ זיא ךַײלג .טנאה יד טקירדעג

 -סיוא םיא קעוואלס טָאה -- ,שועדאט ןאּפ ,טוג רעייז ךַײא קנעדעג ךיא ---
 טימ יא ,טיײקידלוש רעטמיטשאבמוא ןא ןופ ?יפעג א טימ יא טנאה יד טקערטשעג
 ,טרָא ןפא ,ָאד טָא דלאב טַײקידלוש יד ןפיוקסיוא ןענַאק ןכעלטייהנגעלעג ןופ ליפעג א

 ןענאטשאב זיא ,ןקעוואלס טכאדעג ךיז טָאה ,טַײקידלוש עטגָאזעגסנייטשימ יד
 ןשועדאט אב ןעזסיוא טפראדאב טָאה יז יװ ,רענַײז ענעסאכ רעשיּפעל רעד ןיא
 עטעדאשטראפ ייווצ יו ןסעזעג ןענַײז עדגיוו ןוא רע ןעוו ,טלמעד ...ןגיוא יד ןיא
 ןעזסיוא טפראדאב טָאה יז יו ,םינָאטוכעמ עדייב ןופ לגילפ יד רעטנוא סעקלאיל
 -סיוא טייצ רענעי וצ ןיוש זיא סָאװ ,שועדאט יװ ,שטנעמ אזא ןופ ןגיוא יד ןיא
 עדירפ ךָאד טָאה םיא ןגעוו .עזערעב-זוטראק ןיא רעגאלצנָאק ,עמרוט ןענאטשעג
 עטגאוועג עמאס יד ןופ םענייא ןגעוו יװ ,סעלייּפסיה רעטסערג רעד טימ טדערעג
 ,עשראוו ןופ רעוט עשידרערעטנוא עטסיירד עמאס ןוא
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 זיא ןגיוא סעשועדאט ןיא טַײקידלוש יד טָא ןפיוקסיוא טַײקכעלגעמ יד ןוא
 ןיילא רע דלאביוו .ךעלצונ טרעדניצא ןַײז םיא טַײהנגעלעג רעד ןיא ןענאטשאב
 ,רענעלּפ ָאד טָאה רע זא ,ןייטשראפ ןעמ ףראד ,טַײצ אזא ןיא רעהא ןעמוקעג זיא

 ןופ יא ,זיוה םעד ןופ יא ןאלּפ ןכעלטקניּפ א טימ ןעמוקעג זיא שועדאט ןוא
 ןופ רָאטקעטיכרא רעד ןעוועג טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,סרעלעק עשידרערעטנוא יד
 ןעמונראפ טָאה סָאװ ,ןכָאש סרעלדנאס יווייל ,לאטראווק ןשידִיי ןטלא ןקיזָאד םעדי
 טלמעד ךָאנ ןעמונעג טנורג ןיא טָאה ,קעטָאילביב רעד אב עלעכיק עניילק סָאד
 סָאװ ,עלעכיק םעניילק םעד ןיא רעדייא ,קעטָאילביב רעד רעטנוא רעמ טניווװעג
 ךיז קידנעניפעג ,ןוא .רָאדירָאק ןיא גנאגניירא םאב סטכער ןענופעג ךיז טָאה
 -עגראפ טַײקכעלגעמ יד טאהעג רע טָאה ,קעטָאילביב רעד רעטנוא לייטנטסרעמ
 -ראווק ןצנאג םענופ סרעלעק ןוא גנעגכרוד ןוא גנעג עשידרערעטנוא עלא ןעקנעד
 ןגעוו .קנאדעג ןיא ןשועדאט אב טריסקיפראפ טציא ןעוועג זיא ץלא סָאד ,לאט
 "אלס ןוא ןעדגיוו טימ שינעגעגאב עקידמעצולּפ יד ,רעהא ןעמוקעג רע זיא םעד
 ,לריוג םענופ דעסעכ רעטעשַאּפ א ןעוועג זיא ןקעוו

 ןיא ןדלָאגניר עַיײש טדערעגנַיײרא סעּפע טַײצ עצנאג יד טָאה רעלדנאס יווייל
 ,טייקטרעדורעגפוא עטמיוצעג ןַײז ןעז טינ לָאז עמ ,טימאב ךיז טָאה רע .רעיוא
 ;דלָאגנײר עייש ראפ טקיטעטשאב לָאמאכָאנ טָאה רע

 | ..ןטוכעמ ,רע זיא סָאד --
 ךיז אב טלעטשעגפוא ךיוא טָאה רע .ּפָאק ןטימ טלקַאשעג טָאה דלָאגנייר עייש

 -אכ סעדגיוו .גנוניווו רעד ןיא ךיז אב ןכעל ןַײז ןופ גָאט ןטצעל םעד ןרָאקיז ןיא
 ןגעוו ןעוועג לּפלאּפסימ ךיז ןבָאה סָאװ ,טַײל סעדירפ טימ שיט רענייש רעד .ענעס
 ...ןכאז-טלעוו ענעדיישראפ

 סָאװ ,רעד -- ,קנאדעג ןיא ןיילא ךיז וצ גָאז א רע טיג -- ,רע זיא סָאד ,ָאי;
 ךיז טָאה עמ יװ ,טרעהעגוצ ךיז ןוא רעטצנעפ םאב ןענאטשעג טייצ עצנאג יד זיא
 "..שיט םאב טרעּפמאעג

 :ןָאטעג ?מרומ א זיולב רע טָאה גנוקיטעטשאב רעטצעל סרעלדנאס יווייל ףא
 ,טטירק א ךָאד זיא רע ?עטאל א רע טגָארט עשז סָאװראפ זיא ...םה ...םה --

 ..ןטוכעמ
 לָאז טסירק רעד ,רעטצנעפ םוצ טעוװערעקעגסיוא ךיז טָאה רעלדנאס יווויל

 ןַײז טימ עילפאט יד טכױהעגנָא ןוא ,םיא ןגעוו טדער עמ זא ,ןסױטשנָא טינ ךיז
 :םעטָא ןעמעראוו

 ערעייז ןופ טסירק א דלאביוו ,ןטוכעמ ,סעשאק ןייק טינ ןעמ טגערפ ייז אב ---

 ןיימ א ןאראפ סיוװעג זיא'ס ...יוזא טאלג טינ ,עמאטסימ ,זיא ,עטאל א טגָארט

 ,ייברעד
 קירעביא ןא ןַא ןוא טסירגאב ךיז ,דלָאגנייר עַײש וצ ןעגנאגעגוצ זיא שועדאט

 ,טסּוװעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,ןקעוואלס ןוא ןעדגיוו.וצ טרעקעגמוא קירוצ ךיז טרָאװ

 סָאד טצעזעגרָאפ רע טָאה ,ךיז טרעקעגמוא .ןעמוקעג רעהא זיא רע סָאװ ביִלֹוצ

 :ענעבױהעגנָא
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 טעװ גנאגנַײרא רעד זיולב ,לָאיטסָאק ןרעטנוא ןַײז טעװ יירעקורד יד --
 ,גנוגיווװ רעיא ךרוד ןַײז

 "אלס ךיז טָאה -- !לָאיטסָאק םוצ ןבַײלקרעד ךיז ןעמ טעװ עשז יװ --
 רעטנוא גנעגכרוד-רעלעק יד ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,ןלעטשרָאפ ןעמונעג קעוו
 ,זיוה רעייז

 יד ןעוועג זיא קילב ריא ןיא ,ןשועדאט ףא ןָאטעג קוק א זיולב טָאה עדגיוו
 ,עגארפ עבלעז

 -נימ עטיירפשעגרעדנאנאפ טימ רָאה יד ןבעגעג ףורא ראש א טָאה שועדאט
 .ץרעטש ןשּפיה א טניירפ עגנוי ענַײז ראפ טקעדענּפָא ,רעג

 --- ריא יוװ ,בוטש רעד רעטנוא ךַײא אב ךיז טוט סע סָאװ ,רעמ ןסייוו רימ --
 ןצנאג םענופ רעזַײה יד רעטנוא ךיוא ןוא .בוטש ןיא קינײװניא ךיז טוט סע סָאװ
 גנודגיבראפ .טשרָאפעגסױא ןוא טרידוטשעגכרוד ץלא זיא'ס .קִיֹור טַײז ,לאטראווק
 סָאװ ,ץלא ןוא טפירש ןגָארטנַײרא טעװ רע .רעטָאפ ןַײמ ןבָאה טעװ ךַײא טימ
 םיא טפור עמ .ּפָאק ןיא טעדנוווראפ זיא רע :םינָאמיס ענַײז .ןרעדָאפ ךיז טעװ סע
 ,ךעשטיָאװ

 רעדנילב רעד ןעגנאגעגנַײרא יא בוטש ןיא למוט ןקידעגרָאמירפ םעד ףא
 .ןפאכ טלָאװעג סעּפע טלָאװ רע יוװ ,טנעה יד טימ ןָאטעג םיווש א טָאה רע .עיראבז

 ?סע זיא לָאק סעמעוו --
 ,טנאה רעד ראפ ןעמונעגנָא םיא עדגיוו טָאה -- ...עדייז ,טנַײרפ א סעדירפ --
 ,קעוואלס טרעזאכעגרעביא טָאה --- ,רעוואכ א סעדירפ --
 -גילב רעד ךיז טָאה --- !ּפָאק ןיא טעדנוווראפ ןיוש סע ןעמ טָאה ןעמעוו ןוא --

 ,טקיוראב טינ רעד
 ,שועדאט טרעפטנעעג םיטש רעטסעפ א טימ טָאה -- ,רעטָאפ ןַײמ ---
 ?ןעגנאגעגקעווא טינ ךיוא זיא רע ---
 ןוא רעלדנאס יווייל ףא ,דלָאגניר עַײש ףא קוק א טגנאלרעד טָאה שועדאט

 ;עגנוי יד ףא ךָאנרעד
 טביילק דנאל ןַײז ןוא םייה ןַײז .ןייגקעווא טכארטעג טינ עליפא טָאה רע --

 טנגיפשאב א ,סנכַארבעצ א -- זיא סע יוװ אזא ראפ .ןבעגקעווא טינ םענייק ךיז רע
 טימ ןגָאלש ךיז ,רעטעדנוווראפ א ןוא רענעדנובעג א ,רע טעװ ,סטקיטולבעצ א ןוא
 ,ןייצ יד

 טלָאװ רע יוװ ,ּפָאק ןטימ ןעלקַאשוצ ןעמונעג טָאה רע .רעטרעוו ראּפ יז טָא ןופ רעטכַײל ןרָאװעג סעּפע םיא זיא'ס .ךָאנ ןדייר לָאז רעכָאב רעד ,טלָאװעג טָאה רע .ןרעיוא יד טציּפשעגנָא ןוא ּפָאק םעד טקערטשעגסיוא טָאה דלָאגנייר ע-כש
 -עג עטמיטשאבמוא ןוא עטסּוװאבמוא עטַײװ אזא סעּפע ךיוא ןוא .טסאג םעד טימ טַײקנדירפוצ עכעלרעּפמַיישאב ןעוועג זיא ןגיוא עטנפעעגרעדנאנאפ טיירב ענַײז ןיא ,רעדניק יד ףא ןטוכעמ םענופ ןוא ןטוכעמ ןַײז ףא ןשועדאט ןופ טריפעגרעב -יױא ייז ןוא ןגיוא יד טנפעעגרעדנאנאפ טיירב טָאה רעלדנאס יווייל .גנאל ןופ ךיז ןיא םורא ןיוש טגָארט רע סָאװ ,קנאדעג א טימ עמָאקסאה ןַײז טקירדעגטיוא יוזא
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 ,ןשטנעמ א ףא יוװ ,םיא ףא טקוקעג זיולב ןבָאה קעוואלס ןוא עדגיוו .טייקטסיירט

 ןעזעג ןבָאה ייז .רערעל א ןופ דייר וצ יװ ,ֹוצ ךיז ןעמ טרעה דייר ענַיז וצ סָאװ

 ןעייטש ןדנאר עריא אב סָאװ ,טלעוו עסיורג ענעי ןוא ןקעטעמ ןוא ןעדירפ םיא ןיא

 ןוא רעדורב רענעגייא ןא ,םור ןיא ןוא ראפעג ןיא ינק יד זיב ,עצלָאטש ץעגרע

 יד טּפאזעגניירא ץלא ךָאנ טָאה עיראכז רעטלא רעד ןוא .רעטסעווש עכעלבַיל א

 יד טימ טשטאּפעג ןוא טניירפ סעדירפ ןופ ,רעוואכ סעדירפ ןופ ,טסאג םענופ דייר

 ;ןגיוא עדנילב יד רעביא סעיוו

 ךיז לָאז סע ןעוו ,טסיירט עסיורג א ןעוועג ןטלָאװ ,ןאמרעגנוי ,דייר ענייד ---

 ןָאטעגנָא ןענייז ייז זא ,טכאד רימ ןוא ,ןטייק ןופ גנאלק רעד ןרעה טינ ייז ןיא

 ..טנעה ענייד ףא ךיוא

 עטיירּפשעגרעדנאנאפ יד טימ רָאה יד טראשראפ לָאמארעדיוו טָאה שועדאט

 ןעמונעג ךיז ןוא רָאה עטראשראפ יד ףא לטיה סָאד טּפאכעגפורא ךָאנרעד ,רעגניפ

 ;לטנאמ ןופ פענק יד ןעיליּפשראפ

 ןוא ,טנעה ענַײמ ףא ןטייק יד ןענַייז טנייה ...וינעדייז ,סיוא טינ טכאמיס ---

 .ןָאטעגנָא ייז רימ ןבָאה סָאװ ,ענעי ןופ ןעלגרָאג יד ףא ןַײז ייז ןענָאק ןגרָאמ

 ןעקנעדעגראפ וצ ךיז טימאב סעּפע ,רעמיצ םעד טקוקאב לָאמאכָאנ טָאה רע

 :ןעדגיוו וצ ןפורעגנָא ךיז ןוא

 "וצ ךיא לעװ געט עטסטנעָאנ יד .ךיז טימ ןעמענ ךיא לע דניק סָאד ןוא ---

 ןוא דניק ןטימ ןעז ךיז זדנוא וצ ןעגנערב ךַײא טעװ רע .רעטָאפ ןַײמ רעהא ןקיש

 .רעטַײװ ןָאט וצ סָאװ סעומש א ןּפאכ

 יקסווָאבוקאי שועדאט זיא ,ָאטעג ןיא קיטכיל טוג ןרָאװעג ךָאנ זיא סע רעדייא

 "ראב םעד טנאה רעד ראפ קידנטלאה ,בוטש סרעלדנאס יווליל ןופ ןעגנאגעגסיורא

 יו ,ןעזסיוא אזא טימ רעמיצ ןרעביא ןעגנאגעגמורא זיא בוקאי .עמָאינ עווצימ

 "קעווא םעד טקוקעגכָאנ טָאה עדגיוו .םעליוסעב ןופ ןעמוקעג סָאװרָאנ טלָאװ רע

 ,טנייוועג ןוא ָאטעג רעד ןופ סאג רעקידנגרָאמירפ רעסיוט רעד רעביא םענעגנאגעג
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 ןעמענרעטנורא יז טימאב ךיז ,לטעבקנאב ןפא ןעדגיוו ןבעל ןסעזעג זיא עריוווד

 :עמָאשענ רעד טימ טעכָאפעג ןוא לאש רעד רעטנוא

 סָאד טנפעעג טלָאװ טיוט רעד יוװ רָאנ זיא ,טכאנ יד וצ לאפ א טיג סע זא ---

 ..ליומ

 סרעלדנאס יווייל ןופ יא ,קערש סרעטומ רעד ןופ יא ןסירעג ךיז טָאה עדגיוו

 :ָאטעג רעד ןופ יא ,בוטש

 ?ךימ וטסלעטשראפ סָאװ !?עמאמ ,לאש רעד רעטנוא ךימ וטסטלאהאב סָאװ ---

 -ָארבעגרעטנוא אזא יוװ ,לאש יד ריא ףא ןטיירּפש טרעהעגפוא טינ טָאה עריוווד

 ;:לגילפ ןטרעכעלעצ ןוא םענעכ
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 טימ קירוצ יװ ...בַײל ןיא ךיז וצ לָאמאכָאנ ןעמעניירא ןענָאק ךיד לָאז ךיא ---

 טלעטשראפ רעשפע ךיד ךיא טלָאװ ...ןגָארטעג ךיד בָאה'כ ןעוו ...רָאי קיצנאווצ

 ,םיכצָאר יד ראפ

 ןופ טַייקלקגוט רעקיטכאנראפ רעד ןיא רעטצנעפ ןכרוד טקוקעג טָאה עדגיוו
 ץעגרע ,ןיהא שועדאט ןקידנעייגקעווא םעד ןעזעג ץלא ךָאנ טָאה יז ,ָאטעג רעד
 ,ןכעשטיָאװ ףא ןטראוורעד טנָאקעג טינ ךיז טָאה ןוא ,רעטרע ענעגרָאבראפ יד ןיא
 ...ןריפקעווא יז ןוא ןעמוק טפראדאב טָאה סָאװ

 עדייב טימ עיראכז רעטלא רעד ןסעזעג זיא ,םעליוסעב א ןופ רעכאוואב א יו
 :ןיילא ךיז וצ טדערעג ןוא ןקעטש ןיא טרעמאלקראפ ךיז טנעה

 עִיר יד ןעמונעגוצ רימ אב טָאה רע ..,קילעזטַײל ןעוועג טָאג זיא רימ וצ ---
 ...קילגמוא םעד ןעז טינ לָאז ךיא ...טייקדנילב טימ ןעקנָאשאב ךימ ןוא

 רעמעד רעקיטכאנראפ רענעלָאװשעגנָא רעד םיא טָאה לקניוו ןטייווצ א ןופ
 :טרעפטנעעג

 ,..טוג ךיד טעז רע ...ןגיוא רעבָא טָאה קילגמוא רעד ---
 רעד ןיא רעטַײװ טדערעג ןוא םענָאּפ סָאד טעווערעקעגסיוא טינ טָאה עיראכז

 ןסירעגניירא ךיז ןוא רעטצנעפ יד טרעגאלאב טָאה סָאװ ,טיײקלקנוט רעקיטכאנראפ
 ;בוטש ןיא קינייװניא

 ןעמונעגוצ רימ אב רע טלָאװ ,טָאג אב ןבָאה טרעוו יד לָאז ךיא ןעוו ,עדאווא ---
 ...ךיוא עמָאשענ יד

 :שינרעטצניפ רעד ןופ םיטש א טרעפטנעעגּפָא רעדיוװ םיא טָאה'ס
 ,ןעזעג וטסלָאװ ,ןגיוא ןבָאה טסלָאז .טָאג טינ וצ עמָאשענ יד טמענ טציא ---

 יד וצ טציא טמענ רע ,טולב ןיא עדרָאמ יד ןעקנוטעגנַײא ,רעזאכ רעקידורב א
 ...עמַאשענ

 -ּפָארא יז ןוא ןעמוג םענופ טַײקטנקירטעגסױא יד ןָאטעג ַײק א טָאה עיראכז
 ,טצעזעגקעווא רעדיוו ךיז ןוא ןביוהעגפוא ךיז טָאה רע .ןייטש א יװ ,ןעגנולשעג

 ,,,טיורב ךָאנ ץלא ךָאנ טייטש יכראז ןוא ...טכאנ ןַײז ןיוש ףראד ןסיורד ןיא --
 םאב ןשטנעמ ןענעגראה ייז ,טגָאז עמ ...ןעגנאגעגקעווא זיא רע יוװ ,גנאל יוזא ןיוש
 ...ךיוא טיורב ןעמענ

 ,ךיז ראפ טדערעג רעטַײװ רע טָאה .טרעפטנעעג טינ םיא טָאה רענייק

 ווערע טקנוּפ רעהא קירוצ ןגָארטעגנָא םיא טָאה רָאי-טוג א ראפ סָאװ ןֹוא ---
 ראפ ןעוועג סיורג קינייװ זיא טלעוו יד ?רעהא ןפָאלעג רע זיא סָאװ ?קילגמוא םעד
 ןַײז ...ּפָאק ןַײז ?טלעו רעד ףא םורא ךיז ןרעגלאוו סיכראז עכלעזא ךאס א ?םיא
 ליומ ןיא רעזאכ ןקידורב םוצ ןפָאלרעד ןוא ...עפיירס א ףא יו ,ןפָאלעג ...שינעטנעק
 ...ןיירא

 ליומ ןקורט ןַײז ןופ טַײקטענאילכראפ יד ןַאטעג ַײק א רעדיוװ טָאה עיראכז
 ;ליד ןיא ןקעטש ןטימ טּפאלקעגנָא ןוא

 טָאה סָאװ !?קירוצ טרעקעגמוא רעדניק יד ךיז ןבָאה סָאװ ?רעדניק יד ןוא --
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 רָאנ טָאה סע רעװ ,ןענאדנופ ןפָאלעג זיא טלעװ עצנאג א ?רעהא ןגָארטעג ייז
 ,..קירוצ טרעקעגמוא ךיז ןבָאה ייז ןוא ,סיפ ןוא ןגיוא טאהעג

 שינרעטצניפ רעד ןיא טרעהעג ךיז ןבָאה ןיילא ךיז וצ ןדייר סעיראכז ףא -
 ,טנעמענאּפמָאקא רענעכַארבעג אזא יוװ ,ןצכערק ענעסירענּפָא

 םענופ טלאטשעג סָאד ןעמוושעגפוא שינרעטצניפ רעד ןיא זיא דייר ענַײז ןופ
 -רעווינוא ןשישטַײד א ןיא טכירעטנוא טַײצ עגנאל א טָאה סָאװ ,יכראז רָאסעּפָארּפ
 ץעגרע ןוא טלעו רעד ןיא דנאלשטַײד ןופ ןפָאלעג זיא רע .קיטאמעטאמ טעטיס
 ,םעדייא ןַײז ,ןקעטעמ טימ ןוא רעטכָאט ןַײז טימ טנגעזעג ךיז געוו-ץיירק א ףא
 םעניא ,עװָאלס ןייק ,ןרעטלע ענַײז ןופ ןייבעג םוצ קירוצ ןרָאװעג ןגָארטראפ ןוא
 ןיא ,רעהא ןרָאװעג ןגָאלשעגוצ ןטרָאד ןופ ןוא ,עלעטעטש ןשיליוּפ ןטמעלָאכראפ
 -עג םיא טָאה'ס .םערוטש א סייב קיטשכַארב רענעריולראפ א סעּפע יו ,ָאטעג רעד
 ךרוד רָאנ טינ ןעגנאגעגכרוד זיא סָאװ ,לסייװ רעד וצ ,ןלױּפ ןייק ,רעהא ןגיוצ
 ,טרָאד ןבעל סָאד ןבעגּפָא ,םייהא ןגיוצעג םיא טָאה'ס ;ץראה ןַײז ךרוד רָאנ ,עווָאלס
 םעליוג רעשיטסישאפ רעד זא ,טסּוװעג טינ רָאנ טָאה רע .ןענאטשטנא זיא'ס ּוװ
 ןגָאא רע טעוװ עוװָאלס ןופ ןוא ,עװָאלס ןייק ,ןליוּפ ןייק ךיוא ןגָאיכָאנ םיא טעוו
 -נייר עַײש ןטוכעמ ןַײז ןטלאהעגפוא ךיז טָאה סע ּוװ ,ןרעלדנאס יווייל וצ ,רעהא
 ,טעלקימ-ערָא ןא ןענופעג ךיוא טָאה ,יכראז ,רע ּוװ ןוא דלָאג

 ןפא טנגעגאב םיא רעדניק יד טימ דלָאגניר עַײש טָאה לָאמ עטצעל סָאד
 ןייק ןרָאפעג ןענַײז טַײלעגנוי ןעו ,געט ענעי ןיא ןעוועג זיאס .לאזקָאװ רעניוו
 ןוא עיּפילָאװָאנ ףא טכארבעג םיא טָאה עמ .טַײהַײרפ ריא ראפ ןגָאלש ךיז עינאּפש
 טָאה רע שטָאכ ,ןקיטכענ ןבַײלב טגנידאבמוא לָאז רע זא ,םעד ףא ןענאטשאב
 רעטגָאלּפעגסױא ןוא רעדימ א טָאה רע שטָאכ ןוא ,עװָאלס ןייק טעליב א טאהעג
 טָאה רע ּוװ ,טעטש ןוא ןטרָאּפ ענעדיישראפ רעביא עזייר םישָאדאכ ךאס א ןופ
 ןייק ןעמוקנָא רעכיג סָאװ ןסירעג ךיז ,עכונעמ-םעקָאמ לקיטש א ךיז ראפ טכוזעג
 םאב ןקיטכענ ןבילבעג ךָאד זיא ןוא ןדיירעביא טזָאלעג ךיז רע טָאה ,עוװָאלס
 רעד ףא ךיז טוט סע סָאװ ,טלייצרעד טכאנ עצנאג א ןוא דלָאגנייר עַײש ןטוכעמ
 ןגָאלש ךיז ןייג ןַײז ןופ ןקעטעמ ןטלאהּפָא טנַאקעג טינ טָאה רע יװ ןוא טלעוו
 ריא טימ ןדייש טלָאװעג טינ ךיז טָאה ענַײז רעטכָאט יד יװ ןוא עינאּפש ראפ
 ,..ןטבילעג

 רעדָא רעמ טרעהעגסיוא טכאנ רענעי ןיא דלָאגנייר עַייײש אב ןעמ טָאה ץלא
 ,סָאד רָאנ .רעקינייװ טימ --- סעּפע ,סערעטניא רעמ טימ --- סעּפע .קיור רעקיניײװ
 אזא ןפורעגסיורא טָאה ,עינאּפש ןייק ןרָאפעגטימ ךיוא זיא עלאק סקעטעמ סָאװ
 סיכראז רָאסעּפָארּפ םעד טרעהעג ןבָאה סָאװ ,יד ןופ רערעדעי זא ,גנושארעביא
 ןָאטעג ןבשזעכ א סעּפע טָאה דלָאגנייר עַײש זיולב .ןשָאל ןָא ןבילבעג זיא ,סורג
 ןוא טצעזעגפורא לָאמאכָאנ ייז ,זָאנ רעד ןופ ענסנעּפ יד ןעמונעגּפָארא ,ּפָאק ןיא
 רענעגייא ןַײז ןוא עלאק סקעטעמ ןשיװצ גנאהנעמאזוצ ןטקעריד א ןענופעגנייא
 -דנעטשראפ ןוא ןצראה ןפא רעטכַײל ןרָאװעג סעּפע םיא זיא'ס ןוא ,עדירפ רעטכָאט
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 -ּפָארא ,עכָאּפשימ רעד טרעפטנעעג טלמעד טָאה ןיילא רע .ןעקנאדעג יד ןיא רעכעל

 ףטוכעמ ןקידעװָאקעב ןוא ןטנרעלעג ןַײז ןופ טסאפ עקיזָאד יד קידנעמענ
 ז...הבהא תומכ הזע יפ --
 םעד דעװָאק טימ טיילגאבעגסיורא דלָאגנייר עכָאּפשימ עצנאג יד טָאה ירפרעדניא

 בוטש ןיא ןעמ טָאה רָאטעּפָארּפ םענופ ןַײז-טסאגוצ סָאד ןוא ,עוװָאלס ןייק ןטוכעמ

 טלָאװ בוטש ןיא יװ ,םעד ןגעװ טדערעג טָאה עמ ןוא טַײצ עגנאל א טקנעדעג

 ,דיירעטוג א טלעטשעגּפָא ךיז קידנרַאפמרוד
 עיטראּפ א טימ סופוצ ןעמוקעג רע זיא לָאמ עטצעל סָאד ןוא עטייווצ סָאד

 -קָאװ רעניוו ןייק .רעהא ןטלאהאבסיוא ךיז עווָאלס ןופ ןפָאלעג ןענייז סָאװ ,ןדִיי

 שינרעטצניפ ןעוועג זיא'ס .טינ ךיוא -- עיּפילָאװָאנ ןייק .ןעוועג טינ ןיוש זיא לאז

 רעלדנאס יווייל אב ךעלרעמיצ ייווצ ןוא ,ךָארב רעקיטיוכרוד ןייא ןוא קערש ןוא

 -גייר עייש ןופ ביילברעביא רעד ןרָאפעגרענירא זיא ןיחא .קעטָאילביב רעד ןיא
 ךיז קידנטיירג ,רָאסעּפָארּפ רעד טצעזאב ךיוא ךיז טָאה טרָאד .עכָאּפשימ סדלָאג
 ,עיסענ רעטצעל ןייז וצ

 טָאה עדגיוו .טיורב ךָאנ ייר רעד ןופ טרעקעגמוא ךיז רע טָאה טנוװָא ןיא טעּפש

 "עטלאהאבראפ ןייק טינ טימ ןָאטעג גערפ א ןוא טקוקאב םיא ,ריט יד טנפעעג םיא
 ;לָאק ןיא ורמוא םענ

 ?יכראז עינאּפ ,גנאל יוזא ןעוועג ריא טייז ווו ---
 רעמיצ ןטימניא טלעטשעגקעווא ךיז ,לעווש יד ןטָארטעגרעבירא זיא יכראז

 ,ךיז טניפעג סע ּוװ רעװ ,ןטעוליס יד טול טַײקלקנוט רעד ןיא קידנענעקרעד ,ןוא
 רעד זא ,טכאדעג ךיז טָאה סע ןוא ,שיט ןיא טנעה יד טימ טראּפשעגנָא ךיז רע טָאה
 ;לָאק א ךָאנ ןעמוקעגוצ זיא רעמיצ ןופ טַײקלקנוט רעטמעלקראפ

 ,רָאי קיצפופ ןוא סקעז ענַײמ וצ ָאש ןביז ךָאנ ראנ א ןַײז ןעגנאגעג ןיב ךיא --

 ,טמוק רימ סָאװ ,טיורב םארג טרעדנוה יד ןסעפוא לעװ ךיא זא ,טניימעג בָאה'כ
 ןיא טלעטשעג ךיז ךיא בָאה ,ןבעל ןקיטיינמוא ןַײמ וצ ןעמוקוצ סעפע טעוו
 ..ייר רעד

 עדגיוו טָאה --- ?טיורב םארג טרעדנוה יד ,ןעמוקאב שטָאכ ייז ריא טָאה --
 טשטאפעג ןילא ךיז טלָאװ יז יװ ,טגערפעג קעטייו םענעגרָאװרעד טימ
 | : ,ליומ ןרעביא

 ןבָאה טונימ רָאּפ יד ראפ .טלַײעג טינ ךיז טָאה יכראז רָאנ .טראוועג ןבָאה עלא
 ןיוש טָאה רע ןוא ,טַײקלקנוט רעד וצ טניווועגוצ ןצנאגניא ןיוש ךיז ןגיוא ענייז
 ןרוגיפ עטיוט יװ ןסעזעג ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ-בוטש עלא טעליוב ןעזעג ריא ןיא
 יז טָאה רע .םאי םענופ קעד ןפא ןסקיוועג עכלעזא יו רעדָא םוקיטּפָאנאפ א ןיא
 ;ןגיוא יד טימ ןעמונעגמורא עלא

 ..ןקור ןרעביא עקייהאנ א ןעמוקאב בָאה ךיא ---

 ןופ) עביל יד זיא ,טוט רעד יװ ,קראטש לַײװ -- ָאװאהא סעװַאמאק ָאזא יִקנ
 ,(םירישאה"ריש
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 קנוז א ץעגרע ןבָאה ןשטנעמ יד .רערעטצניפ ןרָאװעג סעּפע זיא רעמיצ ןיא
 יװ ,קיור טדערעג טָאה יכראז ןוא .רעִירפ יװ ,דרע רעד וצ רעקירעדינ ךָאנ ןָאטעג
 ;טעטיסרעווינוא ןיא עיצקעל א טנעיילעג טלָאװ רע

 םעד טיול ןרעוו ןטָארעגסױא ןפראד סָאװ ,יד ןשיװצ עטסקירעדינ עמאס יד --
 א רע טָאה -- ,ָאי .ןלאוטקעלעטניא יד ,רימ ןענַײז ,ןטסישאפ יד ןופ סיזיכעטאק
 -נעניפעג ,סָאװ ,םעווקאבמוא ןרָאװעג סעּפע םיא זיא'ס ןוא ,ןָאטעג ץפיז ןעמוטש
 ןדייר וצ ןייא םיא טלאפ ,עטלייטרוראפ ןוא עכעלקילגמוא ?יפיוזא ןשיווצ ךיז קיד
 ןָאטעג רעמאלק א ךיז ןוא ךערּפשעג םעד טריפעגרעבירא לענש טָאה רע .ךיז ןגעוו
 ?ךייא אב ךיז טוט סָאװ ןוא -- :ןעדגיוו ןיא

 א ,לָאק סעדגיוו ןָאטעג עשזדנַאלב א טָאה -- ,טינ ןיילא ךָאנ סייוו ךיא --
 -- ,ןּפאבנָא סעּפע ןיא טלָאװעג ךיז טלָאװ'ס יװ ,סרעכיזמוא ןא ןוא סנקָארשרעד
 ,טראוו ךיא

 -יס עטרעווילגראפ יד שינרעטצניפ רעד ןיא טקוקאב לָאמארעדיוו טָאה יכראז
 -רעטנוא ףא ןסעזעג ןטלָאװ ייז יו ,רעטרע ערעייז ףא ןעזעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןטעול
 -יסרעווינוא ןיא ,לָאמא יװ ,עזָאּפ רעבלעז רעד ןיא קידנעייטש ,.סעקמולק עקיגעוו
 רָאנ לפיוו ,םעטָא ליפיוזא ךיז ןיא ןגיוצעגניירא רע טָאה ,ערדעטאק רעד אב ,טעט
 ;טנַאקעג טָאה רע

 רעשיּפלאמ רעַײנ רעד ןופ גנאג םעד ןקוקוצ ןעמאזוצ רימ ןלעוװ ...טוג ,ונ --
 ,עיצאזיליוויצ

 טכוזעג רעטצניפ רעד ןיא טלָאװ רע יוװ ,ּפָאק םעד ןגיובעגנָא סָאװטע טָאה רע
 רעד ןופ ןצענערג יד טשיװעגּפָא טָאה רעמיצ ןופ שינרעטצניפ יד .רערעהוצ ענייז
 -ידואא ןַײז זא ,טכאדעג ךיז טָאה יכראז רָאסעפָארּפ םעד ןוא .ןסיורד םעד ןוא בוטש
 ןטסָאמעג סע ,טרָאװ סעדעי ןגיווועג רע טָאה .טלעוו עצנאג יד דניצא זיא עירָאט
 ;םעד ןיא טרעהעגנַײא ןיילא ךיז ןוא

 םעד יװ ,עּפלאמ רעד ןופ ךעיומ םעד טרידוטש רעטרעדנוהרָאי ןבָאה רימ --
 -עג ןכעלשטנעמ םעד עפלאמ יד טרידיווער טציא ןוא .ןשטנעמ םענופ לגיּפשרוא
 ,טלעוו רעד רעביא קאה יד ןביוהעגפוא ןטלאה ןרעטש טינ ריא לָאז רע יידעק ,קנאד
 ןרעטש טינ ריא לָאז יכראז רָאסעּפָארּפ רעד זא ,ליוו יז .ץעזעג עטסכעה סָאד יו
 ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,רעכיב יד יז טנערבראפ ,שיילפ-ןשטנעמ ןייק ןסערפ
 טקאה ,ןעקנעד טינ לָאז יכראז רָאסעּפָארּפ רעד זא ,ליוו יז .יירעסערפנשטנעמ ןגעוו
 טנעקעג טקניטסניא רערעטצניפ רעד טָאה קירוצ רָאי טנזיוט ,ּפָאק םעד ּפָא םיא יז
 ןוא גרעב ןפראוו רע ןעק טציא ,רעטַײש א ןדניצנָא ןוא ןייטש א זיולב ןפראוו
 | ...רעדנעל ןוא טעטש עצנאג ןדניצנָא

 רעד סָאװ ,םעד ןיא טרעהעגניײא ךיז ןבָאה עלא .ליטש ןעוועג זיא רעמיצ ןיא
 -נייא םעד ןיא ןפיוא ןַײז ףא ךיז טָאה רענייא רעדעי ןוא .טגָאזעג טָאה רָאסעּפָארּפ
 "אב טָאה רע זיב ,ןענאטשעג עלַײװ א ,קעוואלס ןעגנאגעגניירא זיא'ס ,טרעלקעג
 :ןעוועג זיא עגארפ עטשרע ןַײז .טַײקלקנוט יד טשרעה

 ?טרעקעגמוא ךיז טָאה רָאסעּפָארּפ רעד --
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 ,לָאק סיכראז טרעהרעד ךיז טָאה --- ,ךיא ןיב טָא --
 ;לָאק ןפא טזָאלעג ךיז טָאה קעוואלס
 !רָאסעּפָארּפ ,טעשזדנָאלבראפ ץעגרע טָאה ריא זא ,טניימעג בָאה ךיא ןוא ---
 ןפָאלעגנַײרא זיא בוטש ןיא יװ ,ןרעפטנע וצ ןזיוואב טינ טָאה רָאסעּפָארּפ רעד

 ,ףיוה ןבלעז םעד ןיא טניווװעג ךיוא טָאה סָאװ ,ןאמערָא רעטקיטולבעצ א
 --- .ןָאטעג קוק א םיא ףא רעלדנאס יווייל טָאה -- ?ןעמלאז ,ןעשעג זיא סָאװ ---

 ?טיורב ןופ ייר רעד ןיא ךיוא

 ;סיאזעק ןטימ טנעה יד טקערטשעגסיוא טָאה ןעמלאז
 רימ ןלעוו ייז זא ןוא ?יײז ךיא לעװ טיורב ןעקנעש .דרע'רד ןיא ייז בָאה'כ --

 ?טיורב לקיטש ןַײמ ןעקנעש ייז ךיא לעװ ,ּפָאק ןיא רעכעל יירד ןכאמ
 ,ןוא דנּווװ סנעמלאז ףא ןָאט קוק א וויוכ ןַײז ראפ ןטלאהעג טָאה רענייא רעדעי

 טָאה ףָארטש יד סָאװ ,טָאג וצ ביול א טימ קירוצ ןייגקעווא ,ּפָאק ןטימ קידנעלקַאש
 ןטקיטולבעצ ןבעל ןייטש ןבילבעג זיא יווייל .טרירעגנָא טינ םיא לַײװרעד ךָאנ
 :ןאמערָא םעד ,ןכָאש

 ?ןעשעג סע זיא יוזאיוו ,ןעמלאז ,לייצרעד ---
 ןוא טנאה ןייא טימ טיורב לקיטש סָאד ןביוהעגפוא לָאמארעדיוו טָאה ןעמלאז

 ;ליומ סָאד טשיװעגּפָא רעטייווצ רעד טימ

 ָאטינ רָאג זיא'ס זא ?סע טעז ריא ..ָא-םעד טימ ןעגנאגעגסיורא רָאנ ןיב'כ ---
 סנבראש יד טימ טלעוו-רענעי ןופ רענייא קוק א ךַײלג רימ ףא טיג יוזא .ןעז וצ סָאװ
 "?עדוי, :גערסע ןשטנעב רימ רעביא ךיז טלעטש ןוא וועלול םענעמוג א טימ ןוא

 :ןָאטעג ץכערק א טָאה רעלדנאס יווייל
 ...ןעמלאז ,ץלא ךָאנ ךיז טסעמכָאכ וד ---
 -עדנא רעד ןיא טנאה ןייא ןופ טיורב לקיטש סָאד טגיילעגרעביא טָאה ןעמלאז

 ;רעדיס א ןופ יו ,טגָאזעג רעטַײװ ןוא רער

 ?ךימ טסגערפ וד סָאװ ,סיורא ריד ןענַײז ןגיוא יד --- ,ךיז ךיא טכארט -- ...עדֹוי --
 זיא ,סעקוועילאנ יד ףא ָאטעג ןיא ,ָאד ךָאד ןיב ךיא ,ןילרעב ןיא טינ ךָאד ןיב ךיא
 -- גערפ א ךימ רע טיג !דִיי ןייק טינ ביוא ,ןאמערָא רעד ןעמלאז ןַײז ןָאק סָאװ
 -נאד ,םיא ךיא גָאז ,ךָאד ןיב ךיא ?עטאל רעסָאװ :םיא ךיא גָאז ?עטאל ןַײמ זיא ווו
 ,.סעטאל עליוה ,טָאג ןעק

 ;טימ רעד ןיא ןענעמלאז טשימעגנַײרא ךיז טָאה רעצעמע
 ,ליומ טפָארטשעג א --
 טָאה רע ,טַײז רענעי ןיא גיוא ןטימ ןָאטעג לטניּפ ןייק טינ עליפא טָאה ןעמלאז

 ;ןלייצרעד טצעזעגרָאפ קִיור

 ףךיא ןוא .קוק א טיג ,טאנ זיא -- ,םיא ךיא גָאז -- ,טינ רימ טביילג ריא --
 -עדנעט ענעסירעצ ןַײמ טעלאהראפ ,ןקור ןטימ םיא וצ טעװערעקעגסיוא ךיז בָאה
 גערפ ,טעז ריא .ןרעדולּפ יד ףא קעלייכרעטניה םעד ןזיוואב םיא ןוא עדנערעוו
 ךיא רָאנ ,ּפָאק ןרעביא רימ אב ןיוש טצנאט עקַײהאנ ענעמוג יד ןוא !םיא ךיא
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 עבלאה א ןגיילאב ןָאק עמ -- ,רעביא םיא ךיא גערפ -- ,טעז ריא; :ּפָא טינ םיא זָאל
 זיא ּוװ ,ךימ ריא טגערפ ...ןרעדולּפ ענַיײמ ןופ סעטאל יד טימ עווטסרעטאנרעבוג
 ןטקיטולבעצ א טימ דרע רעד ףא ןגעלעגּפָא ָאש ייווצ ךיא ןיב ..ונ *...עטאל ןַײמ
 ,רעזאכ רעד ,רע טָאה -- ,רעטציא טָאג ..דרע רעד ןיא ייז בָאה'כ ,עליימ ...ּפָאק
 עטאל עלעג א ןוא ּפָאק ןפא עטאל עטיור א ןבָאה וטסעוו -- ,טעּפירקסעג ךָאנרעד
 ?ןָאט טנָאקעג רימ רע טָאה ךָאנ סָאװ ,ונ *...עציילּפ רעד ףא

 -- ,ןרעטומ ןעמונעג יווייל םיא טָאה --- ,טינ סעלכאט ןייק רעבָא ךָאד זיא'ס ---
 ,עטאל א ןפאשראפ ךיז טספראד וד

 םוצ טנאה יד טגיילעגוצ ןעמלאז טָאה -- ,רעלדנאס עינאּפ ,ריא טדער סָאװ ---
 סָאװ ,טסייוו ריא ?עטאל א ןפאשראפ ךיז טסייה סָאװ --- ,דנּוװ יד קידנּפאטאב ,ּפָאק
 ,סעטָאלז קיסַײרד ךָאד טסָאק יז ?עטאל א טסָאק סע סָאװ ,טסייוו ריא ?טדער ריא
 ייֵז ךיז לָאז ןכאמ ,סעטאל יד טימ עיצרעמָאק א טכאמעג ךָאד ןבָאה יז ...עטאל יד
 טימ .עיצרעמָאק א .םענייניא עקאמ א טימ גָאט ןלעה ןטימניא עיצקעלּפָאּפ א
 ?טלעג ליפיוזא ייז ןעמ טמענ ּוװ ?סעטָאלז קיסַײרד ייז ןעמ טמענ ּוװ זיא .זיצקא
 ?ןאמערָא רעד ןעמלאז יצ סעקוועילאנ יד ןופ טסירוטקאפונאמ א ?ךיא ןיב רעוו
 ןָאק ןטַײצ עקיטנַײה ןבַײלקפיונוצ רעזייה יד ןיא ?טלעג ןעמענ ייז ךיא לָאז ּוװ זיא
 יז ןבָאה ,עזָאל-ץוכ ןוא .רעזַײה יד טכאמעג ווערָאכ .רעזַײה ןייק ָאטינ .טינ ןעמ
 ןעייג ייז .ןאמערָא םאב ןעמונעגוצ ךיוא רעזַײה יד ןיא ןייג ןופ עסָאנראּפ יד ךָאד
 סָאװ ,ץלא סיורא ייז ןעמענ זיא ,ןַײרא ןעייג ייז זא ,ייז ןוא .רעזַײה יד רעביא ןיילא
 ?סעטָאלז קיסַײרד ןעמענ ייז ךיא לָאז ּוװ זיא .ןאראפ רָאנ זיא'ס

 ;ןָאטעג ץכערק א טָאה רעלדנאס יווייל
 ...רעזייה יד רעביא ןיילא ןעייג ייז ...סעמע זיא'ס ...ָאי ---
 גנוקיטעטשאב סרעלדנאס טימ רענעדירפוצ א טָאה --- ,ןייג ןימ א ךָאנ ---

 ןוא ,סקיב א ָאד .עקינכעט טימ ?ןייג טסייה סָאװ --- .ןאמערָא רעד טּפאכעגרעטנוא
 ןענַײז סָאװ ,ןגיוא ערעקיש ייווצ יד -- ָאד ןוא ,טאמראה א ַאד ןוא ,עבמָאב א ַאד
 -ראפ ,רעלדנאס עינאּפ ,ריא טקוק סָאװ ..?ונ .ןטעלָאטסיּפ ייווצ ןופ רעגרע ךָאנ
 ןטשרע םעד ןעגנאלרעד ייז רעדייא ךָאנ .ןיילא טיג עמ ,טיג עמ זא ,ךָאד ריא טייטש
 ןייגניירא ןענָאק יוזא לָאז ןאמערָא ןא רערעזדנוא ןעוו ?ןעמ טָאה עריירב א .קוק
 .ןזָאלראפ ךיז טגעמ ריא .רעלדנאס עינאּפ ,ןבעגעג ךיוא ןעמ טלָאװ ,בוטש א ןיא

 -- ,סרוקסקע ןשימָאנָאקע סנעמלאז טקיטעטשאב רעצעמע טָאה --- ,טיג עמ --
 ,עמָאשענ יד ןוא בַײל סָאד .ןיילא ןבעגעגּפָא ץלא ייז טָאה עמ ...טיג עמ ,טיג עמ
 -נאג רעד רעביא רָאנ ,רעזַײה יד רעביא רָאנ טינ ןעגנאגעג ייז ןענַײז יוזא טָא
 ,..טלעוו רעצ

 ןיילא ךיז רע טָאה ןדער ןטימ .ןעורּפָא טנַאקעג טינ עגער ןייק ךיז טָאה ןעמלאז
 | ;ּפָאק םענופ קעטייוו םעד ןגָאלשראפ

 א ךיוא ךיא ןיב .ךיא ריפ ,טסימ טימ עקשטאט א ןריפ רימ ןסייה ייז ,עליימ ---
 ..עטאל א רעבָא .עסייטעכעמ .רעריפ א ןעמלאז ןוא ,רעריפ א רעלטיה .רעריפ
 ןופ רָאנ ,םירייזאכ יד ,ןרעװ ךַײר סע ןלעװ ייז יוװ ,ןוויימ א שטָאכ טַײז ריא
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 -עניוביר ,גָאט ןקידקיטנוז א ןיא סע ייז ןלָאז ןכערבסיוא ?ןיילא סעטאל יד
 ןרעװ ךָאד ןלעװו ייז .סענ לקיטש א סעּפע ןזייוואב ךָאנ ךָאד טסנַאק ,םעליוא-לעש
 -- עטאל רעדעי .עטאל א -- דיי רעדעי :ךיז טליּפש ריא .ךעריוק יוװ ,ךַײר
 -- ןכאמסיוא ןָאק סָאד לפיו ,ןכעראב א רָאנ טיג טנייה .סעטָאלז קיסיירד
 ןד ביוא ,םעליוא-לעש-עניוביר ,םענייניא עלא ראפ רעווייק ןייא ייז ךיז לָאז ןכאמ
 -נָאיאמ א ראפ טפערטאב סָאד סָאװ ,טנכעראב טָאה ריא ...ןכאמ סעּפע ךָאנ טסנָאק
 ,ּפָאק םענעגָאלשעצ ןיימ ראפ טינ רָאג זיא'ס ?קעט

 ןטימ טלקַאשעגרעטנוא ,טַײל-בוטש יד ףא ןָאטעג קוק א טָאה רעלדנאס יווייל
 טינ ןיוש ,טָאג טיהאב ,זיא ןכַאש רעד זא ,ןטײטאב טפראדעג טָאה סָאד ןוא ,ּפָאק
 ףא ןיוש יז ןוא ריט יד טכוזעג ןיוש טָאה ןעמלאז ןוא .ןעקנאדעג יד אב ןצנאגניא
 ;ןָאטעג ףרָאװ א ךָאנ טַײז רענעי ןופ ןיוש ןוא טנפעעגפוא טפלעה

 יד .דרע רעד ןיא םיא ךיא בָאה זיא .,.ןדִיי ליפיוזא ןענאראפ ןענַײז סע ןוא ---
 ןטוג א .רעריפ א ןעמלאז ןוא ,רעריפ א רעלטיה .עליימ .ָאי סָאד -- ןריפ עקשטאט
 ,ןרָאי ענַײז וצ ךָארב א .גָאט

 עמ .דייר עקידעיײדרעסָאכ סנעמלאז וצ ןָאטעג טינ לכיימש ןייק טָאה רענייק
 יװ ,יוזא טָא זא ,טַייטאב טָאה ןקוקרעביא סָאד ןוא ,טקוקעגרעביא רָאנ ךיז טָאה
 ,טיורב ךָאנ ןעייר יד ןיא -- ןעקנאדעג יד ןופ ןריר ךיז עלא ָאד ןלעוו ,ןעמלאז
 -ניירא לָאז סע ,ןטראוו ןוא ןציז ןופ טכענ יד ןיא ןוא טעברא רענשזרָאטאק רעד ףא
 ,ןטכורפטנא ףא רעדניק יד -- ןבעגּפָא ןסייה ךיז ןוא סעווָאמאה-ךעלאמ רעד ןעמוק
 -ַָאװק יד ןיא טייהרעקידעבעל -- םינייקז יד ,סעניוז-עטָאב יד ןיא --- רעטכעט יד
 א קעוואלס טָאה ךָאד .עמַאשענ יד ןעַײּפשסױא טאלג -- עקירעביא יד ןוא ,םיר
 ;ןיכראז ףא ןָאטעג קוק

 ?ןבשזעכ סנאמערָא םעד טרעהעג טָאה ריא --
 ;ּפָאק ןטימ טלקַאשעג טָאה יכראז
 ...טיײלעמערַא רעטציא ןענַיז עלא --
 ןַײרא קעטש א ןבעגעג רעדיוװ טָאה ןעמלאז ןוא ,ריט יד טנפעעג ךיז טָאה'ס -

 ;ּפָאק םעד
 ...רעלדנאס עינאּפ ---
 טָאה ןעמלאז ןוא .רעטרע ערעייז ןופ טּפאכעגפוא רעביפ ןיא ךיז ןבָאה עלא

 ;ךייה רעד ןיא ייז טימ קידנטַײט ,ןגיוא יד טימ טצָאלגעג
 ...טָאג עמאטסימ יוזא ךָאד ליוו זיא ..טדערעג קירוצ ןוא ,רעלדנאס עינאּפ --

 ?רעלדנאס עינאּפ ,אה ,רעסעב עמאטסימ ךָאד סע זיא ,יוזא ליוװ טָאג דלאביוו ןוא
 ןוא ,ּפָאק ןטימ טכאמעג ,קידנעייז םיקסאמ םענַאּטעל ,טָאה רעלדנאס יווייל

 .ןעגנאגעגסיורא רעטקיוראב א זיא ןעמלאז

 .עוואלבָא ןא ןעוועג ָאטעג ןיא זיא טכאנ רענעי ןיא

 שועדאט ןכלעוו ךרוד ,רעלעק ןיא ןריפּפָארא ןזיוואב קעוואלס טָאה ןעדגיוו

 -ורד רעטרינאלפראפ רעד וצ געװ ןשידרערעטנוא םעד ןכאמ וצ טרעלקעג סָאה
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 ןדנילב םעד יװ רעמ רע טָאה ,בוטש ןיא טרעקעגמוא ךיז טָאה רע ןעוו .ַײרעק
 -נוא קעטָאילביב ןיא ןעוועג עװאלבָא רעד סייב זיא יכראז .ןפָארטעג טינ עיראכז
 טפעהעגפיונוצ ןטרָאד רע טָאה סעּפע .סעמייש ןוא רעכיב ענעסירעצ עּפוק א רעט
 ,לטַײז א טימ לטייז א

 ,טריפעגקעווא ןרעלדנאס יווייל טימ םענייניא ןעמ טָאה ןדלָאגניר עַײש ןוא

 ,סעקוועילאנ יד ףא יװ ,טלמוטעג ךיז טָאה ָאּפאטסעג ןופ ףיוה ןיא
 סיוטש א טימ ןוא ןדלָאגנייר עַײש טריפעגניירא ןבָאה סעצווָאסעטע ייווצ יד ןעוו

 ךיז עקינייא ןבָאה ,םעליוא ןקידלודעגמוא ןוא םענעגָאלשעצ םוצ ןפרָאװעגוצ םיא
 ,ןאמ ןוועשָאכ םעד טָא ןופ ןעיָאזיב םעד ןעז טינ יידעק ,טַײז א ןיא טעװערעקעגּפָא
 םעד סייב ןלאפענּפָארא זיא סָאװ ,ענסנעּפ יד ןביוהעגפוא םיא טָאה רענייא ןוא
 :ןגָארטעגרעטנוא גנורעפטנעראפ טימ ךַײלג םיא יז ןוא ,סיוטש

 טוט ,יז זיא טָא ...טינ יז טכוז ...ענסנעּפ יד ,דלָאגנייר עינאּפ ,יז זיא טָא --

 | .ןָא יז
 -ראפ יד טימ ןָאטעג קוק א ,ענסנעּפ יד טנאה ןיא ןעמונעג טָאה דלָאגנייר עייש

 .ענעשעק ןיא ענסנעּפ יד טגיילעגניירא ןוא ןדִיי ןפא ןגיוא עטלּפענ
 -- ...ןעז טינ רעסעב ...טלעוו רעד ןופ ןרָאװעג זיא'ס סָאװ ,ןעז טינ רעסעב ---

 -גיא טָאג םיא אב טלָאװ רעסעב -- .ןיילא ךיז וצ ּפָאק ןטימ טלקַאשעג רע טָאה
 ...ןעיראכז אב יו ,עיר יד ןעמונעגוצ ןצנאג

 ץעװָאסעסע רעד יװ ,ןעז וצ ןדיײמסיוא טנָאקעג טינ דלָאגניר עַײש טָאה ךָאד

 טָאה סָאװ ןדִיי םעד םענָאּפ ןרעביא קינּפארא םענעמוג ןטימ טגנאלרעד טָאה

 ךַײלג ךיז טָאה דָיי רעד יוװ ןוא ,םיא וצ ץערעכערעד ןוא ליפעגטימ ןזיוועגסיורא

 ,טולב טימ ןשאוואב
 סָאד טקעדראפ זיולב דִיי רענעגָאלשעצ רעד טָאה יירשעג ןטסדנימ םעד ןָא

 ַּפָא ךיז ,רענעגיובעגנייא-בלאה א ,ןוא טנאה רעד טימ םענָאּפ ענעפָאלראפ-טולב

 ,ּפאלק רעטייווצ ןייק ןגָאינָא טינ םיא לָאז סע ,טַײז א ןיא טיירדעג
 -ילעג םוצ ןייגוצ ףא ןָאטעג סיוא עווערעק א עקפאד ךיז טָאה דלָאגנייר עייש

 :ןטלאהעגּפָא םיא ןבָאה ןטַײז עדייב ןופ םינייכש רָאנ ,םענעט
 טינ טזָאל סעווָאמאה-ךעלאמ רעד .רעַײפ ןיא ,דלָאגנייר עינאּפ ,טינ טכירק --

 ,גיוא ןייק ּפָארא
 -עג ךיז טָאה םיא .שאט ןיא ךיז אב ענסנעּפ יד טּפאטעג טָאה דלָאגנייר עייש

 .םענָאּפ םענעגָאלשעצ סנדִיי ןפא סָאװ ,טולב סָאד ןָא ייז ףא טּפאט רע זא ,טכוד

 -רעיורט יד טימ ןוא ,רעגניפ יד ןיא סקיּפעלק טליפעג ךעלרעּפמַײשאב טָאה רע
 -- עלא .רעמענעפ עטנאקאב םעליוא ןשיװצ טּפאטעגנָא רע טָאה ןגיוא ענעסַאגראפ

 טימ -- עלא .עקיטָאלב ןוא עטצראוושראפ -- עלא .ןרעדנא ןפא רענייא עכעלנע

 טנָאקעג טינ טשינרָאג םענייק טָאה רע .ןקילב עזָאלטכיזסיױא ןוא ענעקַארשרעד

 עמ זא ,ןענאטשראפ טָאה רע .ןגערפ טנָאקעג טינ טשינרָאג םענייק אב ןוא ןגָאז
 .סָאװ ָאטשינ זיא ןדייר ןוא .זיוהטכעש א ןיא זיא

 טעװ יצ .ןָאט ייז טימ ןעמ טייג סָאװ ,טסּוװעג טינ טָאה ןיומאה םעד ןופ רענייק
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 טימ ןעמ טעװ יצ ,טעברא ףא ןריטרָאסּפָא ןעמ טעװ יצ ,רעטַײװ ןביירט ייז ןעמ
 .ףָאס םעד ןכאמ ָאד יז

 "ֹּפִא ןא ןיא ענעבירטראפ ,ןשטנעמ ראפ ןַײּפ ערעסערג ןייק ,ךיז טכאד ,ָאטשינ
 א יװ קראפ םענופ דנאר רעקיכעטש רעקידלדניווש רעד יװ ,ץאלּפ ןטמיוצעג
 טסַײר ןוא ,טפול רעקידלּפאצ רעד ןיא רענעכַאטשעגניײרא ןא ,רע טקעטש רעסעמ
 -קנעב יד .םעטָא םעד ןוא גָאט םעד ,טכיל סָאד ,טלעוו יד ,ןבעל סָאד רעדנאנאפ
 .ןעניז םענופ ּפָארא טריפ ,ןקראּפ טַײז רענעי ףא זיא'ס סָאװ ,ןבעל םעד ךָאנ טפאש
 ,קעטייוו ןטסערג םעד טימ ןגיוא רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה םיא וצ ךיז ןעיצ סע
 ,טלעוו רעד ןיא ןראבכיירגרעד-טינ עמאס םעד וצ יו

 -ץוש טאהעג ןבָאה סָאװ ,סעכַאלעמלאב ןעוועג ןענַיז ענעבירטראפ יד ןשיוװצ
 רעטעברא ןעוועג ןענַײז סע .ןרָאװעג טכוזעג ןענַײז סָאװ ,עטנרעלעג ןוא ,ךעלטעצ
 -וצ ןעמעלא ייז טָאה קילגמוא רעד .רעייגקידייל ןוא עטלעטשעגנַא ,רעלדנעה ןוא
 עמ .גנאר םעד ןוא דארג םעד ,דיישרעטנוא םעד ייז ןופ ןעמונעגּפָארא .טריפעגפיונ
 ןרעג ןעוועג זיא רענייא ןוא ,ןרעדנא ןטימ רענייא טנעָאנ ןרָאװעג לענש רעייז זיא
 ,טרָאװ א טימ ןרעדנא םעד ןפלעה

 -עגנָא ךיז למוטעג ןקידסעווַאמאה-ךעלאמ םעד ןיא טָאה --- ,ריא טניימ יו ---
 עטציהעצ ןוא ענעפָאלשעגסיוא טינ עצראווש טימ ןיושראּפ רעקיסקוווניילק א ןפור
 ,ריא טניימ יו --- ,שוילעּפאק ןטשטיינקעצ א ןיא ןאמ ןקינײב א ,ןכָאש ןַיז וצ ןגיוא
 ןפא ןגיוא יד טימ ןָאטעג ךאמ א רע טָאה -- ?ָא-םעד טָא ןגעוו טסייוו עקירעמא
 ,סעקינשזרָאטאק למעזעג

 יז ןוא ןגיוא יד ןביוהעגפוא טָאה שוילעּפאק ןטשטיינקעצ םעד ןיא ןאמ רעד
 ;טזָאלעגּפָארא קירוצ

 ?סָאװ זיא ,טסייוו יז זא ןוא ---
 ?טשינרָאג זיא ?סָאװ זיא טסייה סָאװ ---
 יד טימ ןָאטעג לטניּפ א טָאה שוילעּפאק ןטשטיינקעצ םעד טימ ןאמ רעד

 יז ןופ טשטעווקעגסיוא סעּפע טלָאװ רע יו ,ןגיוא
 ךיז ןוא רעהא ןעמוק לָאז עקירעמא ..?עקירעמא ףא טראוו ריא ..?עקירעמא --

 ,.?ךייא ראפ ןעמענָא
 ראפ ןוא רעדניק עניילק יד ראפ ןוא ?ךיײא ראפ ןוא ?רימ ראפ דָארג סָאװ --

 ,..םינייקז יד
 רעדיוו שוילעּפאק ןטשטיינקעצ םעד טימ ןאמ רעד טָאה -- ,ןעמוק טעװ יז --

 ןקישוצ טעװ יז --- ,ּפָאק ןטימ ןפראוורעטנוא ןוא ןגיוא יד טימ ןעלטניּפ ןעמונעג
 -אמ ןָאגאוו ייווצ טימ ןפארגָאטָאּפ קיצנאווצ ןוא ףניפ טימ ןטנעדנַאּפסערָאק סקעז
 ץראה קיצראהמעראב ןוא ךייוו א ראפ סָאװ ,ןעז לָאז טלעוו יד ,עצאמ סעשטיוועשונ
 א טימ טגרָאזאב םירָאװק יד ןיא עליפא זדנוא טָאה יז יװ ...עקירעמא ,טָאה יז
 ?ךָאנ ךיײא טלעפ סָאװ זיא ...עווצימ

 יו ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארא ץכערק א טימ טָאה ןיושראּפ רעקיסקוווניילק רעד
 ,טליּפשראפ ריא ףא טָאה ןוא טרָאק רעטצעל רעד טימ ןעגנאגעג סָאװרָאנ טלָאװ רע
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 ךָאטעג טרעװ סע סָאװ ,טינ םענייק עקאט טרא עס זא ,ךיז טקיש זיא --
 ?ןדִיי טימ

 ןוא טכארטראפ ךיז רע טָאה ,רעפטנע ןא ףא קידנטראוו ,ליומ ןפָא ןא טימ
 ;טצעזעגרָאפ רעטַײװ

 ,טשינרָאג ...ןוא ...רעניה יד יװ ,סיוא זדנוא טכעש עמ ןוא ןעמ טמענ טָא --
 רעד ןיא ָאטשינ רעמ רענייק ןיוש זיא עקירעמא ץוכ זא ,ריא טניימ סָאװראפ ---

 יד טימ דַיי ןקיסקוווניילק ןפא קידנקוק טינ ,טָאה --- !ןרא לָאז'ס ןעמעוו ,טלעוו
 ןטשטיינקעצ םעד ןיא ןאמ רעד ןפורעגנָא ךיז ,ןגיוא ענעפָאלשעגסיוא-טינ ,עטציהעצ
 ,גנונעפָאה לקיטש א ךָאנ םיא ןיא טקעוועגפוא קידנליװ טינ ןוא שוילעּפאק

 רעד רעטנוא ,ןיושראּפ ןקיסקוווניילק םעד טָא ,רעווש רעייז ןעוועג םיא זיא'ס
 רעד יװ ,טקירדעג םיא ףא ןבָאה סָאװ ,ןעקנאדעג עקירעיורט ענַײז ןופ טסאל
 לָאמארעדיוו זיא טציא .ןבעג טנָאקעג טינ עצייא ןייק ייז טימ ךיז טָאה רע .לריוג
 ,קנופ רעקידנעלדניווש ,רעטַײװ א ןגיוא ענַײז ראפ ןפָאלעגכרוד

 -עגרעביא זיא ןעלסקא ענייז ףא .סעקוועילאנ יד ףא רעגערט א ןעוועג זיא רע
 יד וצ סרעלעק רעקוועילאנ יד ןופ רוטקאפונאמ לטרעפ ַײרד ןרָאװעג ןגָארט
 -רעזייא ןזיב ןעגנאגרעד זיא ץלירג רעייז סָאװ ,סעמרָאפטאלּפ ענרעצליה עטיירב
 ,סעווירג טימ דרעפ עשיגלעב עבָארג טנאּפשעגנַײא ןעמ טָאה ייז ןיא .רעיוט םענ
 ןַאטעג סיר א ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,סעטעּפָאק ערעייז ןופ קאנק רעד .ןבייל יד אב יו
 ןקיזָאד םעד .עגָאגאניס רעקצאמָאלט רעד אב טכליהעגּפָא טָאה ,עשנעג רעד ןופ
 .עריוכס קעּפ עסיורג יד רעטנוא ןעזעגסיורא םיוק ןעמ טָאה רעגערט ןקיסקּוװניײלק
 ןעוו ןוא ,סעמרָאפטאלּפ יד וצ ,קעּפ יד ,ןיילא ןעייג ייז זא ,טכאדעג ךיז טָאה סע
 טאהעג ביל קידנעטש רע טָאה ,עריוכס יד ןקור ןַײז ןופ ןפראווּפָארא טגעלפ רע
 רעד ןופ ןשינעפעשאב יו ,ןקוקאב ייז ןוא דרעפ יד ןבעל לסיב א ןייטש ןביַײלב
 ןגָארטרעטנוא ןיילא טפָא עליפא ייז טגעלפ רע .עשזנארב רעכעלבַײל ,רענעגייא
 -רעטניה רעד וצ ןדנובעגוצ ןעוועג זיא רעמע רעד רָאנ ןעוו ,רעסאוו לרעמע ןא
 עסיורג יד ןבעל ןוא ;ןעקנירט ייז ןטסָאמעג ןוא קִיור יוװ ,ןקוק ןוא ,סקא רעטש
 -ראפ ,ןבָאה סָאװ ,ּפעק עכעלדירפ יד ףא סעווירג-ןבייל יד טימ דרעפ עשיגלעב
 ןיא ןוא ךייה רעד ןיא ןסירעג ךיז ,ךעלמיײצ עטענילסראפ ענרעזיײא טימ ענעגיוצ
 עצנאג סָאד יוזא .רעגערט םעד וינעבייל ,ןעזעגסיורא םיוק םיא ןעמ טָאה ,ןטַײז יד
 וינעבייל ,ןָא םיא ןעמ טעז ,גנערבמוא םעד אב ,טציא רָאנ .םוטעמוא ןוא .ןבעל
 טימ ןָא םיא טעז עמ .טַײקיסקּוװנײלק רעטקאּפעג רעצנאג ןַײז ןיא ,רעגערט םעד
 סָאװ ,טַײקנפלָאהאבמוא ןוא קעטייוו ןסיורג םעד טימ .ןעקנאדעג עקירעיורט ענַײז
 ןיא יא ,טנעה ענַײז ףא יא ,סעציילּפ ענַייז ףא יא ,טלעװ עצנאג יד יװ ,טגיל
 ,ןגיוא ענַײז

 יז טגנערב עמ זא ,טינ טרא םענייק סָאװ ,סָאד ייו רעמ ךאס א םיא טוט ךָאד
 ,טסבלעז ןרעוו טכארבעגמוא ןַײז יו ,םוא

 ןיא טעּפױטַאּפ טינ םיא אב ךיז טָאה -- ,טלעוו א טייגרעד עשז יוזאיוו ---
 אב ךיז לָאזס ןוא ..עטיכש אזא וצ טלעװ א סע טייגרעד עשז יוזאיוו --- ,ּפָאק
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 ..ןָאט ייושעג א שטָאכ רעצעמע לָאז'ס ןוא ,..ץראה סָאד ןָאט ריר ןייק טינ םענייק
 ?טלעוו א ראפ סע זיא עשז סָאװ זיא

 םעד וצ ןגיוא יד ןָאטעג קערטש א רעטַײװ רע טָאה -- ?ןטעװַאס יד ןוא ,ונ --
 ןצנאגניא סעּפע ךָאד ןענַײז ןטעװָאס יד --- ,שוילעּפאק ןטשטיינקעצ םעד טימ ןאמ
 ?טינ ךיוא סע טרא יז ...עמוא ןימ רעדנא ןא

 ,ןרעגאל ייווצ ףא טלייטעצ טלעוו יד ךיוא ךיז טָאה רעגערט םעד וינעבייל ראפ
 ,ןבשזעכ ןשיכָאּפשימ םענעגייא ןא םעגַיז ןופ רָאנ

 םענופ .דנאלסור ןיא רעדורב א ןוא עקירעמא ןיא רעגָאװש א טאהעג טָאה רע
 ןָאטראק ןסױרג א ףא עשטקיפ עַײנ א רָאי עלא ןעמוקעגנָא םיא זיא רעגָאװש
 ,לקניוו ןטשרעטנוא ןיא עיפארגָאטָאפ רעד ןופ ןעמָאנ ןטצירקעגנייא-ןדלָאג א טימ
 ףא ,רענַיז רעגָאװש רעד ,טגעדיזערּפ רענאקירעמא רעד יוװ ,ןעזעגסיוא טָאה רע
 טינ ווירב ןייק לָאמוצ םיא זיא דנאלסור ןיא רעדורב ןַײז ןופ ןוא .עשטקיּפ רעד
 סעּפע זא ,ליפעג א טמעראוועג ןבעל ץנאג א םיא טָאה ךָאד ...זַײװנרָאי ןעמוקעגנָא
 סָאד ּוװ ,ייסאר ןיא ,טרָאד רע טָאה סעּפע .דנאלסור ןיא טרָאד רע טגָאמראפ
 -עגייא ןא .טגיילעגניירא ךיוא ,ןאמסטעברא רעד זיא לסייטש םענופ עטשרעבייא
 ןייז לָאז ...טַײקיניײלק א ןַײז לָאז .שטנעמ-רעטעברא ןא ,ןכעלבייל א ,רעדורב םענ
 ןיא םיא אב ןבעל עצנאג סָאד ןעוועג סע זיא ךָאד רעבָא .רעמ טינ ...עלעזערג א
 ,רעדורב רענעגייא ןא .ראּטשנַא רעמעראוו ןוא רערעכיז רעבָא ,רעטַײװ אזא ןצראה
 ןופ טרָאד טלאה עמ .סעקיװעשלָאב יד אב ,טסוװעג רע טָאה ,ןעמונעגנָא זיא רע
 ןייק ָאטינ םיא וצ זיא ,טסּוװעג וינעבייל טָאה ,ןכאז-רעשיוי ןיא .טלעוו א םיא
 -ייפ ,ןטלאהעג ץלא רע טָאה ,ונ ,ביל יוזא ןטרָאד םיא ןעמ טָאה ראפרעד .רעטייווצ
 ןטשטיינקעצ םעד טימ ןאמ ןקיניב םעד אב ןענָאמ ןייא ןיא ,רעגערט רעד וינעב
 ;שוילעּפאק

 ?ןטעװָאס יד ןוא ,ונ --
 רעשפע .רעקיטאמעטאמ א ןעוועג זיא שוילעּפאק ןטשטיינקעצ םעד ןיא ןאמ רעד

 ןטסרָאלק םעד טכאמעג ,ָאּפאטסעג ןופ ףיוה ןיא ,ָאד טָא ,טציא טשרע רע טָאה
 -נייא רעייז ןַײז ןופ קורד ןטראוורעדמוא םעד רעטנוא ןבעל ץנאג ןַײז ראפ ןבשזעכ
 -ערט םעד וינעבייל ,רעכערּפשטימ םענעראפרעד-טינ קיטאמעטאמ ןיא ןוא ןכאפ
 םעד טימ סָאװ ,טרָאװ ןייא טימ ןבשזעכ םעד ןכאמ טנַאקעג טציא טָאה רע .רעג
 ;טרעבגעעג םיא רעגערט רעד טָאה

 ?ןטעוװַאס --
 טבעלעג טָאה רע .רעקיטאמעטאמ רעד ,טאהעג טינ רע טָאה עכָאּפשימ ןייק

 טימ ,ןעמאזנייא אזא ןוא .סעלומרָאפ עשיטאמעטאמ ןופ זַײרק ןגנע ןא ןיא ,םאזנייא
 "וָאפאטסעג יד ןבָאה ןּפיל יד ףא עלומרָאפ רעשיטאמעטאמ רעטקידנעראפ-טינ א
 "ערעביא טפראדאב טָאה רע ּוװ ,זיוחטכעש םעד טָא ןיא ןסיוטשעגניירא םיא טעצ
 ,ןבעל ןַײז ןיא ץלא יײגטָאדנופ ןענעכ

 טינ ץעגרע ןיא ךיז טָאה רע .שטנעמ רעטרעדנוזעגּפָא ןא ןעוועג זיא רע ,ָאי
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 ןיא יװ טליפעג ךיז רע טָאה :עטאיצאפ רעשירעכָאבטלא ןַײז ןיא .ןשימ טלָאװעג
 ןרעטש יד טימ ןוא למיה ןטימ טרעקראפ רע טָאה טרָאד ןופ .עירָאטאװרעסבָא ןא
 ןוא ,דרע רעד ףא ,ןטנוא ךיז טוט סע סָאװ ,ךיז קידנריסערעטניא טינ ,טקעריד
 טָאה עמ ,עשטָאמס א טימ ,ענלעשזד א טימ ,עיפילָאװָאנ א טעוואהעג טָאה ןטנוא
 -יירפ יד .קאיוואּפ רעד ןעוועג זיא טַײװ טינ .טנייוועג טָאה עמ .רעדיל ןעגנוזעג
 -וצ ןכעלרעניא ךעלסילשסיוא ןא יװ ןעמונעגפוא רעקיטאמעטאמ רעד טָאה טַײה
 םוש ןייק ןָא .טלעוו רעקימורא רעד טימ גנאהנעמאזוצ ןייק ןָא .ךיז ןיא .דנאטש
 ,ריא טימ גנודניבראפ

 ראפ ךיז טָאה ןלױּפ .עטאיצאפ ןַײז יװ רעמ טינ ןעוועג םיא ראפ זיא ןלױּפ
 ןסירעגּפָא ךיז טָאה רע ןכלעוו ךרוד ,ךאד ןפא לרעטצנעפ םענופ ןביוהעגנָא םיא
 -עמא ,טיײקסעִימ יד ןעז טינ ןוא שאר םעד ןרעה טינ לָאז רע .למוט-ןסאג ריא ןופ
 יו ,קיטאמעטאמ ןופ טלעוו רענייר ןַײז וצ ןזָאלוצ טלָאװעג טינ רע טָאה עקיר
 ןייק ןיא םיא טָאה רעדליּפעג ריא .סקידעצַארש ןוא סבָארג -קידמעשוגעמ סעּפע
 ,רעמ טינ זיא'ס ?סרעצארקנקלָאװ עקיקָאטשטרעדנוה יד .טכארבעג טינ סעלַײּפסיה
 ,קָאטש רעטשרע רעד ןעוועג זיא קיטכיוו .רעביכ רעשיטעמפירא רעכאפנייא ןא יו
 ןגעלעג ןענַײז קָאטש קיצנַײנ ןוא ןַײנ עקירעביא יד .לייה רעד ןופ ןייגסיורא סָאד
 טסַײג ןייק .עיניל רעלאקיטרעוו רעד טיול .רעביכ ןטעשַאּפ םעניא ,ןטשרע םעניא
 -יירד-ןוא-ייוצ-טרעדנוה ןיא ןקעלּפטנא וצ טאהעג טינ רענאקירעמא יד ןבָאה
 ןסקאוועג זיא סָאװ ,טלעג-עריד ןעוועג זיא'ס ,ןטשרע םעניא יוװ ,רעמ קָאטש ןטסקיס
 סָאד ,ַא !רעלָאד רעד .סעיצאטנאלּפ רענאקירעמא יד ףא בָאב יװ ,טלאפסא ןפא
 ןלעטש ןעגנוווצעג טָאה רע .טפאשטכענק ןופ לָאבמיס רעטסכעלדנעש רעד זיא
 ךיוא רָאנ ,טקיטכענקראפ ןוא טפיוק רע סָאװ ,יד רָאנ טינ םיא ראפ ינק יד ףא ךיז
 ,רעמ טינ ךיוא רעלָאד רעד זיא ,סנקירעביא .םיא ןציזאב ןוא ןפיוק סָאװ ,ענעי
 ןָאעל ,רעקיטאמעטאמ רעד ,רע ןוא .ךיז טקידנע סָאװ ,עירָאגעטאקילַאצ א יװ
 ?דנאלשטַײד .טינ ךיז ןקידנע סָאװ ,סעירָאגעטאקילָאצ טימ ןָאט וצ טָאה ,טילאש
 -ראפ זיא דנאלשטַײד זא ,רָאי טרעדנוה דלאב ןיוש .דנאלשטַײד ןייק טציא ָאטשינ
 סיורא דנאלשטַײד ףא רעדרָא-ץעזראפ םעד טעוװנאג סערָאשעמ ןייא ןוא ,טצעז
 טַײקשילאקאינאמ רעטפאהלקע ןיא םיא טרעקישראפ ןוא סערָאשעמ ןטייווצ םאב
 -כעט עשישטַיד יד ,עּפראכ סדנאלשטַײד ףא רע טליּפש ךָאנרעד ןוא ןשרעה ןופ
 ןיא קירוצ ,ּפָארא-גראב ךיז ןעלקַײק ןופ טַײקלענש עלאנעמָאנעפ יד זיא סָאד ?קינ
 ךרוד טינ טגיל קירוצ ףא גנאג-דנאש סדנאלשטַײד ןופ געוו רעד ,ןיינ ,ןיינ .לייה
 ,קיזיפאטעמ ענייר זיא סָאד ?דנאבראפנטעווָאס .קנאדעג םעד טרענ סָאװ ,םיור םעד
 -יזיפאטעמ ןייק טינ ,טילאש ןָאעל ,ןיילא רע ןעד זיא סָאװ ןוא .דארג ןטסכעה ןופ
 ...ערעפס רעדנא ןא ןיא רָאנ ,רעקיזיפאטעמ רעבלעז רעד ?רעק

 שראמקירוצ ןכעלדנעש סדנאלשטַײד ףא ןבָאה רעקנעה עשישטַײד ןעוו ,טציא
 ןופ ףיוה ןיא ,רעהא טכארבעג םיא ןוא עטאיצאפ ןַײז ןופ טּפעלשענּפָארא םיא
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 ,קלָאפ טלייטרוראפ א ןשיוװצ ןטלייטרוראפ א ןעזרעד ךיז טָאה רע ןעוו ,ָאּפאטסעג

 "ישז א וצ יװ ,ןבשזעכ רעבָארג א טלעטשעגוצ טרעוו סע ןעמעוו ,םעד ןופ לייט א

 ,עמיסכ א ,עמיסכ ןַײז ןאראפ ךיוא זיא'ס ןכלעוו ףא ,לסקעוו רעקיטנזױטרַאי א טנאר

 ןַײז ןטכארטאב םעד ןופ סעָאט םעד ןענאטשראפ רע טָאה -- ,טולב טימ ןבירשעג

 .םיא ןיא זיולב ןעוועג טלָאװ יז יו ,יוזא טלעוו ענעגייא

 ,טכארטעג טציא רע טָאה -- ,לאפוצ-יּפלא טיג םענייניא םוא טמוק עמ ---

 םעד ,למעזעג ןשיגארט ןצנאג םעד ףא ןוא רעגערט םעד וינעבייל ףא קידנקוק

 רעד וינעבייל יו טקנוּפ ,ייז ןופ רערעדעי סָאװ ,ףיוח ןיא רעהא םענעבירטראפ

 ענעגייא יד טימ ןבעג טנָאקעג טינ ךיז עצייא ןייק טָאה ,ןיילא רע יו ןוא רעגערט

 ןגיוא יד ןטלאהעג טָאה רע שטָאכ -- ..ָאי ,םענייניא םוא טמוק עמ -- ,ןעקנאדעג

 .םורא ןוא ןטנוא רָאפ טמוק סע סָאװ ,ןעז טלָאװעג טינ ןוא ףורא

 ,ליגסָאדנופ ןענעכערעביא ץלא רע ףראד טציא

 .ךָארב םעד טָא ףא ץראה סָאד טינ ךיז טריר םענייק אב

 ,טינ סע טרא םענייק

 יד -- .רעגערט רעטסָארּפ רעד וצ םיא וצ טייטש -- ?:ןטעװַָאס יד ןוא ,ונ --

 ?ןטעוװָאס

 ןשטַײד ןלעוװ ,ןוינעבייל ,םיא זא ,רעגערס םעד ,ןקַיוראב טנַאקעג םיא טלָאװ רע

 -סיוא רעירפ ךָאנ ןלעוו ייז .ןעמוק ץינוצ ךָאנ ייז ףראד רע .טצעלוצ ןענעגראה

 יז ןלעוװ ךָאנרעד טשרע ןוא ,ןבילבעג םיא ןיא זיא טפארק-דרעפ לפיוו ,ןטסעמ

 -מוא ייז ןלעוו ,ןטילאש ןָאעל ,רעקיטאמעטאמ םעד ,םיא דָארג .ןענעגראהרעד םיא

 םיפָארוטעמ יד טָא ראפ ןענַײז עטנרעלעג .טנַיה ךָאנ רעשפע .רעִירפ ןעגנערב

 םיא ליוו רע .ןגָאז טינ םיא סע טצוװ רע רָאנ .עטנרעלעג ראפ עריומ ןבָאה ייז ,םאס

 לָאמאכָאנ טסעמ רע ןעוו ,םעד ךָאנ זיא .לריוג םענעגייא ןַײז טימ ןַײז רעאצעמ סינ

 יד רעביא םיא ךיז ןרעק סע זא ,טליפרעד ןוא סיפ יד ויב ּפָאק ןופ ןוינעבייל ּפָא

 ;ןֶָא ךיז רע טפור ,ּפָאק ןיא ןריהעג

 סע טצוװ ,ןליוּפ ןַײז לָאמא ךָאנ טצוװ ןליוּפ ביוא ?שטנעמ ,ריא טגערפ סָאװ ---

 .ןטעוװַאס יד קנאדא רָאנ ןַײז

 יד םיא ןופ קידנסַײרּפָא טינ ,ןוא ןיומאה ןסליטרוראפ ןפא קוק א טיג רצ

 ;ךָאפ רע טצעז ,ןגיוא

 -יוּפ עצנאג יד ,ןיילא רימ רָאנ טינ ןוא ...ןטעוװָאס יד ,ןעזראפ ייז ןבָאה רימ --

 ךיז יז טעװ טציא .,.טלעו עצנאג יד רעשפע ןוא ...ןעזראפ ייז טָאה ענידעמ עשיל

 .יריא ןופ ןבילבעג ךָאנ זיא סע סָאװ ,סָאד .ענידעמ ענעכָארבעצ יד ,ןּפאכ רעשפע

 ;:ּפאכ א ךיז רע טיג ,גיוא ןיא ןלאפעגניירא סעּפע םיא טלָאװ סע יוװ ןוא

 ,ןטעוװָאס יד וצ קעווא ןוא ןבייהפוא ןעוועג טפראדאב עלא ךיז ןטלָאװ רימ ---

 לייוו ,ראפרעד ןַײז סע טעוװ ,ןרעוו טעוועטארעג סעוו זדנוא ןופ רעצעמע ביוא ,ןוא

 ...ןקוקמורא זדנוא ףא ךיז ןלעװ ןטעוװָאס יד

 טָאה -- !דנאלסור ןייק ןעמעלא טימ ןעגנאגעג םינ ריא טַײז עשז סָאװראפ ---

 .גערפ א טגנאלרעד םיא רעגערס רעד
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 ןענַײז'ס ןוא ,טנפעעג עליו רעדעי ךיז ןבָאה ףױה-ָאּפאטסעג םענופ ןרעיוט יד

 .סענָאברָאק עַײנ ןרָאװעג ןסיוטשעגניירא ייז ךרוד

 ענסנעּפ רענעלאפעגּפָארא רעד טימ דלָאגניר עַײש רענעסיוטשעגנַײרא רעד

 ענסנעּפ יד טָאה רע סָאװ ,ראפרעד ןרָאװעג טקיטולבעצ זיא רעכלעוו ,דָיי רעד ןוא

 רעקיטאמעטאמ םעד אב ןבָאה ,ןקָאז ןטלמוטעצ םעד ןבעגעגּפָא יז ןוא ןביוהעגפוא

 סע .ןגיוא יד טכאמראפ םיא עליו א ףא ןוא ּפָאק םעד ןגױבעגּפָארא םילאש ןָאעל

 "עצ רעזָאלטּכאמ אזא טימ ןוא ,לָאק סָאד טרעדנעראפ לסיב א םיא אב ךיז טָאה

 :רעגערט םעד וינעבייל ףא ןפרָאװעג יו טאמיק ךיז רֶע טָאה טַײקטציײר

 א ףא ..ךיוה וצ טניוװעג בָאה ךיא לַיװ ..ןעגנאגעג טינ ןיב ךיא ,עליימ ---

 רעבָא ..ךיז םוט סע סָאװ .,.רָאפ טמוק סע סָאװ ,ןעזעג טינ בָאה ךיא ...עטאיצאפ

 םעד טָא ןופ ןגיוא יד ןעוועג ןענַײז ּוװ ?ןגיוא ערעַײא ןעוועג ןענַיז ּוװ ?ריא:

 ?םעליוא ןצנאג;

 -יא ךיז םוראיוזא טלָאװ רע יוװ ,ןגיוא יד טימ ןָאטעג לטניפ א טָאה וינעבייל

 גקירוצ ףא טָארט א טכאמעג ןוא ,ָאד ןענַײז ייז זא ,טגַיײצרעב;

 ןדייר ןיוש ןעמ ןָאק סָאװ ַאט ,ןעזעג טינ טָאה ,ּפעק עטנרעלעג יד ,ריא זא ---

 ?טעייקצוװ-ַײכ ןטסָארּפ א ןגצוו

 :ךיז םורא קוק א טגנאלרעד טָאה רע

 ןעווערָאה ?סָאװ זיא ,ונ ...ןשטַײד -- טגיימעג ןבָאה ,ןשטנעמ עטסָארּפ ,רימ ---

 םִיארצימ ןיא ןעראּפ אב עליפא ןיוש ךָאד זיא ,טעװערָאה עמ יו רערעווש ךָאנ

 רעוו ןוא ?ןגיילפורא ךיז ןעמעוו ףא ?ןפיול ןעמ טעוװ סָאװ זיא ...ךעייש טינ ךיוא

 ןבָאה סָאװ ייד ןטיג ןעד טסייו ריא ?דרעפ א ןעמענ וצ דאיעב סאהעג סע טָאה

 | .ייקעווא ןעגַײז יד ,טאהעג

 ,לגרָאג םענופ ּפָאנק םעד ןָאטעג ץארק א ךיז רעגניפ ףניפ עלא טימ טָאה רע

 עטעשָאּפ זא :עטיכש אזא ףא ןטכיר טנַאקעג סע ךיז טָאה רעוו רעבָא ---

 .יָאד יװ ,גָאט ןלעה ןטימניא יוזא סיוא טינ ךָאד ןעמ טגייל רעבלעק

 ;:ץיה ןיא יו ,ןגיוא ענַייז ןָאטעג עשזדנָאלב א ןבָאה'ס

 ןילרעב עמאס ןופ זא !ּפָאק ןיא ןַײרא סע ןעמ טמענ יוװ ...קוק א רָאנ סטיג --

 "עק ןַײז ןופ רעגערט םעד וינעבייל ןביירטסיורא דנאלשטַיײד ץנאג ןעגנאגעג זיא

 "אראב ןעמוקעג ייז ןענַײז ןסקיב ןעצ טימ זא ...סָאוװראפ טינ סייוו ךיא ןוא ,רעל

 עבמָאב א טימ זא .,סָאװראפ טינ סייו ךיא ןוא ,רעגערט םעד וינעבייל ןעוועב

 ,סָאװראפ טינ סייוו ךיא ןוא ,רעדניק ריפ ןופ עמאמ א ,בַײװ ןַײמ ןסירעצ ייז ןבָאה

 סייו ךיא ןוא ,ןקאהּפָארא םיא ןלָאז ייז ,ּפָאק םעד ןגייבנָא ךיא ףראד טציא ןוא

 רעד עבייל סע ךיז טָאה סָאװ טימ ,ןגָאז רימ טעװ רעוו זיא ...סָאװראפ טינ רעטַײװ

 ךאמִיי ,דנאלשטַײד ראפ ןוא טלעװ רעד ראפ ןוא טָאג ראפ טקידניזראפ רעגערט

 ןרעלטיה טימ ןטפעשעג טאהעג רעגערט רעד עבייל טָאה סָאװ ?יורכיזעוו יומש -

 -קאפונאמ לטרעפ ַײרד ןגָארטעגרעביא סעציילפ ענַייז ףא טָאה רע סָאװ ,םעד ץוכ

 יװ ,רעגנירג ןעוװעג םיא זיא סָאד סָאװ ;םעד ץוכ ןוא ,סעקוועילאנ יד ןופ- רוט :

 עבייל ,טקידניזעג רע טָאה ךָאנ סָאװ טימ ...טיורב לקיטש סָאד בוטש ןיא ןגָארטניײרא

7* 110 



 ןדִיי יװ ,ןרעה לביטש ןיא טּפאכעגנַײרא סעבאש ךיז רע טָאה ,ונ ?רעגערט רעד
 ןשידִיי א ןעלבמָאבכָאנ סעדוסעלאש אב יוזא טאלג יצ ,ערָאמעג טאלב א ןענרעל
 ,..ןגינ

 ןענאטשעג ןענַײז סע ּוװ ,טַײז רענעי ןיא ּפָאק םעד טעווערעקעגסיוא טָאה רע
 -סארב ענרעדעל ףא טנעה יד ןיא עמוג רעקיטש טימ סעצווָאסעסע עטסערּפעגסיוא
 םאב סעקַײּפשול טַײּפש עמ יו ,רעלַײמ יד ןופ רעטרעוו ןגיּפשעג סעּפע ןוא ןטעל
 ןיא יװ ,ןדיז ןעמונעג ,ןגיוא יד ייז ןופ קידנעמענקעווא טינ ,ןוא .ךעלרעק ןקאנק
 ;טעלּפרעניה

 םיא ןוא רעגניפ יד טימ ןגראוורעד קָאב ָא-אזא טנַאקעג טינ ןעד טלָאװ ךיא --
 ,דזאיעשּפ ןטימניא רעדָא ףיוה ןיא ָאד-טָא ךיוב םענופ סעקשיק יד ןטַײרסיױרא
 ןוא רימ וצ טָאה רע סָאװ ,עיזנעטערּפ יד טולב טימ ןעּפירכסױא רימ רע לָאז ןוא
 ,..רעדניק ריפ ןופ עמאמ א וצ ,בַײװ ןַײמ וצ טאהעג טָאה רע סָאװ

 ןטשטייגקעצ םעד טימ רעקיטאמעטאמ םוצ טעווערעקעגסיוא קירוצ ךיז טָאה רע
 ;:שוילעּפאק

 טימ םיא טָאה ריא ...רימ טגָאז ,עבארעדא ?ךַײא וצ סעּפע רע טָאה רעשפע --
 ?עטאיצאפ רעד ףא ךַײא אב ,ןטרָאד טלוואאב סעּפע

 ,סיוטש ןשידרערעטנוא ןא ןופ יװ .יירשעג א טרעהרעד ךיז טָאה לָאמאטימ
 -סיוא ןעמעלא אב ךיז ןבָאה ּפעק יד .ןיומאה רעצנאג רעד ןָאטעג בייח א ךיז טָאה
 ,ןגָארטעג ךיז טָאה יירשעג סָאד ןענאוונופ ,טַײז רענעי ןיא טעווערעקעג

 רע .ןדִיי םענעגָאלשעצ א ףיוה ןיא ןפרָאװעגניײרא סעצווָאסעסע ןבָאה סָאװרָאנ
 ,עלעברָאט א ןוא ןקעטש א -- םיא ןבעל .דרע רעד ףא ןגעלעג זיא

 ןטרעגלאוועגמוא םעד וצ ץעװָאסעסע ןא טעשטירעג טָאה -- ףייטשפוא --
 -ראפ ,ןייטשפוא -- .ןַײרא םענָאּפ ןיא לוויטש םעד טּפוטשעג םיא ןוא ןאמערָא
 !סייש רטטכולפ

 רעד טימ ןגָאלשעג םיא ץעװָאסעסע רעד טָאה ָאּפאטסעג ןיא געוו ןצנאג םעד
 -עצ א ,ןוא לָאמ עכעלטע ןלאפעג ,קידנעייג ,זיא ןאמערָא רעד .שטַײב רענעמוג
 -ַאלשעצ א ,ןוא ןקעטש ןטימ עלעברָאט סָאד טּפאכעג ,ןביוהעגפוא ךיז ,רעטקיטולב
 טזָאלעג טינ םיא ץעװָאסעסע רעד טָאה לטיה סָאד זיולב .רעטַײװ ןעגנאגעג ,רענעג
 -ניר א ןיא טרעדיײלשראפ סע ןוא לוויטש יד טימ ןטָארטעצ סע טָאה רע .ןבייהפוא
 ןיא עטָאלב רעקיטולב ךעלקיטש טימ ,ּפָאק ןטזיולבטנא-טערוילפעצ א טימ .קָאטש
 א יװ ,רע זיא ,סױרָאפ עברָאט יד ןוא ןקעטש םעד ,דרָאב רעד ףא ןוא רָאה יד
 -ערָא רעד ,ָאּפאטסעג ןופ ףיוה ןיא ןרָאװעג ןסיוטשעגניירא ,לָאטסָאּפא רעטגָאיעג
 ,רענייטש יד ףא ןָאטעג לאפ א ןוא ,ןאמ

 ,ץעװָאסעסע רעד ןעשטיר טרעהעגפוא טינ טָאה --- !ןייטשפוא --
 -סיוא ןוא ןקעטש ןַײז ףא טראּפשעגנָא ךיז ,ןביוהעגפוא ךיז טָאה ןאמערָא רעד

 ,ץעװַאסעסע םוצ םענָאּפ עטקיטולבעצ סָאד ןגיוצעג
 ?טנוה רעטכולפראפ ,עטאל ןַײד זיא ווו ---
 ,ףיוה ןופ ןכָאש ןַײז טנעקרעד רעלדנאס יווייל טָאה -- ,ןעמלאז --
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 יד ,סקווװו ןכיוה ןצנאג ןַײז ןיא ןגיוצעגסיוא ןענאטשעג זיא רעלדנאס יווייל
 יוזא קידנעלמרומ .ןיילא ךיז טימ טדערעג ליטש רעייז ןוא סענעשעק יד ןיא טנעה
 םעד ךיז ףא טליפרעד ,ּפָאק םעד ןביוהעגפוא רע טָאה ,סכעלדנעטשראפמוא סעּפע
 ,רעדיוו ךיז ןוא טנגעגאב ךיז ןבָאה םינייקז ייווצ יד ןופ ןגיוא יד .קילב סנטוכעמ
 ,ןזָאלעגּפָארא ,קעטייוו טימ ענעסַאגעגנָא

 ןטאוועדלָארט םענעגייא ןַײז ףא ןפרָאװעג קידרעביפ ךיז טָאה ןאמערָא רעד
 -ָאכ טיירדעג ,רעדנוזאב עטאל רעדעי ףא ,סיר רעדעי ףא קידנזַיװ ,ןוא ,דעגעב
 ;ןגיוא יד טימ קידעיידרעס

 .עטאל א ךָאנ זיא טָא .עטאל א זיא טָא .עטאל א זיא טָא --
 ןטערוילפעצ ןוא ןטזיולבטנא ןַײז רעביא קעטס םענעמוג םעד ןופ שטשיווס א

 :יירשעג ןַײז טביוטראפ טָאה ּפָאק

 זיא וװ .עדוי ,ןדלָארט ןענייז סָאד .עדוי ,סעטאל ןייק טינ ןענַײז סָאד ---
 ?עטאל יד

 -ָאלשעצ םעד רעגניפ יד טימ ןָאטעג ּפאט א ןעמלאז טָאה ,רעטשעלאכראפ א
 -ראפ יד וצ ןגָארטעגוצ ,טולב ןיא ענעקנוטעגנַײא ,רעגניפ יד ןוא ,ּפָאק םענעג
 ;ןגיוא ענעפָאל

 ?עטאל יד --

 -ָאסעסע םעד ןבעגעג קוק א .טנאה רעד ןופ ןקעטש םעד טזָאלעגסיורא טָאה רע
 עקסאק עצראווש א ןעזרעד טָאה רע .טמעטָאעגּפָא ןוא ןיירא םענָאּפ ןיא טראה ץעוו
 ,קאבניק םעד רעטנוא לקיסאּפ ץראווש א .םערָאװ ןקידעציירקנקאה ןסַײװ א טימ
 רענעזָאלבעגנָא ןרָאװעג ייז ןענַיז עלַײװ רעדעי .סעקסיּפ ענעזָאלבעגנָא ,עבָארג
 ךיז ןבָאה ןּפיל ענעגיוצעגפיונוצ יד .ךעלעטלעּפש-ןגױא עלָאמש יד ןסָאגראפ ןוא
 .."עטאל; :ןעיירש ןופ ןוא סאק ןופ ןפרָאװעג ךָאנ

 ךָאנ בָאה ךיא .דלאב טָא -- ,ןאמערָא רעד טעּפָאסעג טָאה -- ,דלאב טָא --
 .ענייא

 םעד אב יוװ טקנוּפ ,םענַיײז דעגעב ןטעװעדלָארטעגנָא םעד ןביוהעגפוא טָאה רע
 ךיז ,ץעװָאסעסע םוצ ןטניה ןטימ טיירדעגסיוא ךיז ,עטָאלב עפיט א ןייגרעבירא
 :טַײטעג רעגניפ ןטימ ןוא ,רעכעלקירדסיוא ןַײז לָאז סע ,ןגיונעגנָא

 ,יז זיא טָא ---
 ךיז ןוא טעלָאטסיּפ ןַײז ערובָאק רעד ןופ טּפאכעגסיורא טָאה ץעװַאסעסע רעד

 "יג יוזא ןזיוואב םיא טָאה ןאמערָא רעד סָאװ ,עטאל רעטצעל רעד ףא טליצעגנָא
 .ךערפ ןוא קיטכערטרעד

 ,שָארפ ןָאפ ןזיוואב ךיז טָאה קילבנגיוא ןבלעז םעד ןיא רָאנ
 סיוא לצנָארטס א ןבעגעג ךיז לאטנעמָאמ טָאה ץעווָאסעסע רעטעשויעצ רעד

 .ףעש ןַײיז טרָאּפאר א ןבעגּפָא טלעטשעג ךיז ןוא
 םעד ןשיוװצ ןריולראפ ךיז ןוא ןָאטעג סיוא יירד א לַײװרעד ךיז טָאה ןעמלאז

 ,ןיומאה
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 ןַײז טּפאכעגּפָארא וינעבייל טָאה -- ,דיי בער ,לטיה ןַײמ ןָא טוט ,טאנ --
 יד ןיא טינ ךיז טפראוו ןוא -- ,ןענעמלאז ןבעגעגּפָא ןוא טעקשאק ןשירעגערט
 "ענ דלאב ךַײא טעװ רע .ןענעקרעד טינ ךַײא לָאז וועלעק רעד ,ןָא טוט ,ןגיוא
 ,ןכוז ןעמ

 ,טולב סָאד טנאה רעד טימ קידנשיוװ ,לטיה סוינעבייל ןָאטעגנָא טָאה ןעמלאז
 ,ּפָאק ןַײז ןופ טצעזעג טָאה סָאװ

 םיא טָאה -- ,רעכיוס ,ןָאטסױא ךיוא ריא טגעמ ערעַײא עדנַאטַאר יד ---
 רע ,עקאט טליוו ריא -- ,רעיוא ןיא ךַײלג טקעטשעגניַײרא טַיײז רעד ןופ רעצעמע
 ?טרָא ןפא ,ָאד ליוק א ןקאהניירא ךַײא לָאז

 ...עטאל ןאק טינָאה'כ ...טנוה רעד ...רע לָאז ---
 ןֹוא ןאמערַא ןפא ןָאטעג קוק א טָאה שוילעּפאק ןטשטיינקעצ ןטימ ןאמ רעד

 ;ךיז ןיא טצכערקעגניירא
 ךיז טָאה ןקעטש ןטימ ןוא עלעברָאט םעד טימ ןאמערָא רעטעשַאּפ רעד טָא --

 עקיטלעוונעי ענַײז טימ ,רעקיטאמעטאמ םעד ,םיא ראפ רעצלָאטש ןזיוועגסיורא
 רעטסדנימ ןופ עמכָאכ יד ןענרעלסיוא טנַאקעג טינ םיא ןבָאה סָאװ ,סעלומרָאפ
 -סיורא ךיז טָאה ןאמערָא רענעסילשעגּפָא-רענעסירענּפָא רעד טָא ...עדריוו-ןשטנעמ
 ,עַײכ עשישטַיד עטרינָארבראפ יד יו ,רעקראטש ןזיוועג

 יקגסיוא םיא ןוא ןעמלאז ןטקיטולבראפ םעד וצ טיירדעגסיוא ךיז טָאה רע
 ;טנאה יד טקערטש

 ,סעזא רעייא ראפ ,דָיי בעד ,ךעיוק-רעשאי א --
 ,ױןעלטנגייא ,סָאװ ,ןענאטשראפ טינ ןוא סעציילּפ יד טימ טשטיינקעג טָאה ןעמלאז

 סָאװ ןיא ןוא םיא ןופ ליוו שוילעּפאק ןטשטיינקעצ ןטימ ןיושראּפ רענדָאמ רעד טָא
 ןעמונעג רעטַײװ ךיז ןוא ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא רע טָאה ,רעטמעשראפ א .טייג סע
 ןופ ףיוה ןיא ענעבירטראפ וויסאמ ןכעלגעוואב-קידרעביפ םעד טימ ןשימסיוא
 ,ָאּפאטסעג

 לפיוו ,טרָאּפאר םעד ןעמונעגּפָא טאהעג ןיוש שָארפ ןָאפ טָאה טייצ רענעי וצ
 ?פיה ןֹוא טעגראהעג לפיו ,טכארבעג לפי ,טּפאכעג טָאה עמ ןשטנעמ
 טימ ןטינשעג טָאה רע .גנונעדרַאראפ ןַײז ףא קידנטראוו ,ףיוה ןיא ךיז ןעניפעג
 טכאמעג רעקירעדינ םיא ןוא ןיומאה םעד ךעלגייא עקידעוװַײג-קירעסאוו ענייז
 ,קילב רעכעלטירטוצמוא ןַײז ןלאפעג זיא'ס רָאנ ןעמעוו ףא .,ןיילא םעד ןופ זיולב
 טײרּפשעג ךיז טָאה טַײקליטש עטיוט א .סעמ א ראפ טנכערעג רענעי ןיוש ךיז טָאה
 ןָאפ ףעשדָאּפאטסעג רעד סָאװ ,עיצקעּפסניא רעקידסעווָאמאה-ךעלאמ רעד טָא ןופ
 -אב טקידנפיול ענַײז ןגָאזסױרא טעװ רע רעדייא ,טנדרַאראפ ןיילא ךיז טָאה שָארּפ
 א יו ,קעטס ןַײז ןביוהעגפוא רע טָאה טַײקליטש רעטיוט רעד טָא ןיא ןוא .ןלעפ
 רענעטסָאמראפ רעד יו טקנופ ,ןעלסקא יד ןיא ּפעק יד טקוראפ ןבָאה עלא .,ןכייצ
 ךָאנ ןרָאװעג זיא'ס .םאנסיוא ןָא .ןעמעלא ףא ןזָאלּפָארא טפראדאב ךיז טלָאװ קעטס
 ,למעזעג ןטלייטרוראפ םעד וצ טדנעװעג שָארפ ןָאפ ךיז טָאה טלמעד .רעליטש
 :קעטס ןטעכַאפעגפוא םעד ןופ ךייה רעד ףא ןגיוא יד קידנטלאה
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 -עשלָאב םעד טימ ןעמאזוצ ןבָאה ייז ,קילגמוא-טלעוו רעד ןענַײז ןעדוי יד --
 ראפרעד ןלעװ ייז ןוא .ןדנוצעגנָא גירק-טלעוו םעד לאנָאיצאנרעטניא ןשיטסיװ
 ,ןלָאצאב ןזומ

 -סעווָאמאה-ךעלאמ טימ ןָאטעג עייוו א טָאה למעזעג םענעגָאלשרעד םעד רעביא
 ןעמונעג ייז ןבָאה ,ּפעק יד טימ גנוגעוואב עטסדנימ ןייק קידנכאמ טינ .טלעק רעקיד
 יד רעטנוא ןלעטשרעטנוא ךיז ןוא ןגיוא יד טימ ןרעדנא םעד וצ רענייא ןעלקיש
 ענבירד ספעש-ָאּפאטסעג םענופ טעשירקעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטרעוו עקידרעסעמ

 א טימ טעקשאק רעכיוה א .טרָאכ א ןופ םענָאּפ א טימ ,גנאל ןעוועג זיא רע .ןייצ
 םעד ןופ לטרעפ יירד ןסערפעגפוא טָאה קעשאד ןטריקאל ןטזָאלעגּפָארא קירעדינ
 פָאה סָאװ ,טנוה-דגאי א יװ ,ןעזעגסיוא רע טָאה טציא .טכיזעג ןשיטניה ןקיזָאד
 םעד טנעָאנ רעד ןיא ןּפאנשרעד וצ ףא סיפ עטשרעטניה יד ףא טלעטשעגפוא ךיז
 ,ליפעגרָאפ ןופ ןוא עלודג רעקידסעכלאמ ןופ טרעטיצעג ןבָאה רעכעלזַאנ יד .ןברָאק
 ,טימ רעד ןיא טָא .רעטייווצ א ןיא טָא .טַײז ןייא ןיא ןגיוא יד ףרָאװ א רע טיג טָא
 ,ןיומאה םענופ םענייא ףא ןגיוא יד ןטלאהראפ רע טָאה קילבנגיוא ןא .קע ןא ןיא טָא
 ,זיא סָאװ ןוא ןעזסיוא ןיא עדריוו טיהעגסיוא טָאה סָאװ ,ןטסמענרַאפ עמאס םעד ףא
 -ייג-ךעלטירטוצמוא יד קידנרעדנע טינ .ןרָאי טימ ןדָאלעגרעביא ןעוועג ,קיטנעק
 ,סטכער ןענאטשעג זיא סָאװ ,ץעװָאסעסע םוצ ןָאטעג קנּוװ א רע טָאה ,עזָאּפ עקידעוװו

 ,ןגיוב רענרעצליה א יװ ,טייקידנור-בלאה וצ זיב רענעגיוצעגסיוא-ףייטש א
 -עגּפָא יוזא זיא רע יוװ ,םעדכָאנ ןוא ץעווָאסעסע רעד טלעטשעג םיא ראפ ךיז טָאה
 ןָאטעג יירד א טַײקידנור-בלאה ענעגױצעגנָא ןַײז רע טָאה ,סעגער עכעלטע ןענאטש
 ,סופ ןקניל םעד קידנפראווסיורא ,ןוא ,טכוזעג סעּפע טלָאװ רע יװ ,ןטַײז עדייב ןיא
 ,למעזעג ןטרעווילגראפ-טיוט םוצ טנאּפשעגקעוװא רע טָאה ,ךיוב םענופ ךיַילג יו
 רעד ןיא ןעגנאגעגכרוד זיא רע .רָאדירָאק א טעדליבעגסיוא ךיז טָאה ןיילא ךיז ןופ
 ןיא ,זַײא יוװ ,סיפ ענַײז רעטנוא ןכַארבעג ךיז טָאה למעזעג סָאד ,לייפ א יוװ ,טימ
 יד טימ .טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה טָא .טקוקעג טָאה רע ןיהּוװ ,גנוטכיר רענעי
 ןאמ ןרעטלע ןא ןיא ןגיוזעגנייא ץעװָאסעסע רעד ךיז טָאה ןגיוא יד טימ ןוא טנעה
 קילבנגיוא ןייא ןיא .טריפעגסיורא ןיומאה םענופ םיא רע טָאה ,ןטקוצראפ א יו ,ןוא
 ,דלָאגניר עַיײש רעטלא רעד ןענאטשעג ןשָארפ ןָאפ ראפ זיא

 ,ךיוא ןשטַײד עכלעזא טימ טאהעג ןָאט וצ ןבעל ןַײז ןיא טָאה דלָאגנייר עייש
 -ָאק יז ,סעמע .רעַײט ראפ טינ ןפיוקּפָא ןעמ ןָאק עװַײג רעייז זא ,טסוװעג טָאה רע
 ןטסישאפ יד ךיז ןבָאה טכאמ רעד וצ .טַײקינײלק א ףא ןעלדניװשּפָא ַײברעד ןענ
 -נערבעשז ,ןוא שיט ןטקעדעגיךַײר א וצ סרערָאנש עטרעגנוהעגסיוא יו ,טּפאכעגוצ
 ןשינעפעשאב ענעסערפעגרעביא יו ,טרעצענּפָא ךָאד ייז ןענַײז ,לָאמאטימ ץלא קיד
 ,סנגָאמ ענעברָאדראפ טימ

 ףא .שינעפעשאב ןימ אזא טקנוּפ ןעזרעד דלָאגנייר עַײש טָאה ןשָארפ ןָאפ ןיא
 ןופ טייקטרעטיבראפ ןוא עַײכ א ןופ טַײקטעשויעצ ןעוועג זיא םענָאּפ קידעוװייג ןַײז
 יד .לָאמאראפ ץלא סעקשיק יד ןיא ךיז וצ ןּפָאטשנַײרא טינ ןָאק סָאװ ,רערָאנש א
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 ןעוועג זיא רע יװ ,רעכעלרעכעל ךָאנ ןוא רעטעשויעצ ךָאנ טכאמעג םיא טָאה עטעש
 ,ןסעמשרעדניא

 ,עטוג א לעטָאה ןופ טריוו םעד טקנעשעג ןילרעב ןיא לָאמא טָאה דלַאגנייר עייש
 טנאגעלע רעייז שטַײד רעד טָאה טייקטרירעג רעכיוה ןיא .ענאוואה עקידנקעמש
 טָאה ,ראגיצ םעד קידנבעג קעמש א .עווייג ןַײז ןוא ּפָאק ןטאוועכילפ ןייז ןגיובראפ
 ףא טײרּפשעצ ןוא ענעשעק-לטסעװ ןיא טזָאלעגּפָארא שיוטינג בלאה םיא רע
 ;לכיימש ןשיטכענק א טכיזעג םענעדירפוצ ןַײז

 ?ראוו טכיג ,דלָאגנײר רעה ,ןרעכייר קיטנוז ענאוואה יד ?עװ ךיא --
 ענאוואה א ראפ טנַאקעג רעטציא ךיוא טלָאװ רע זא ,ןדלָאגנייר עייש ,טכוד םיא

 ןוא טַיײקשירעשרעהרעלא רעטכירעגמוא ןַײז ןופ סעפע ןשָארפ ןָאפ אב ןעגנידּפָא
 וצ ךעיײש טינ ןיוש זיא ,דלָאגנייר עייש ,רע רָאנ ,עווייג רענעזַאלבראפ ןייז ןופ
 טלעטשעג ךיז ןוא ענטנעּפ ןַײז ןָאטעגנָא טָאה רע .טלעוו רענעברַאדראפ רעד טָא
 .סעווָאמאה-ךעלאמ ןַייז ןגעק ּפָאק םענעביוהעגפוא ןא טימ

 טייקטכארבעגפוא ןופ קידנצירק ,ןוא קיטנעהּפָא לסיב א ןבילבעג זיא שָארפ ןָאפ
 רעסיורג רעד טימ םענָאּפ עגנאל סָאד ןביוהעגפוא רע טָאה ,ןייצ ענבירד יד טימ
 ;ןקָאז םעגענַאטעגּפָא ץלא ןופ םעד רעביא טוח

 ?ןשרעהאב טלעוו יד ןליוו סָאװ ,ןעדוי יד וצ טרעהעג ריא ---
 ןקוק ןענָאק לָאז רע ,ענסנעּפ ןַײז רעכעה טקורעגפורא טָאה דלָאגנייר עייש

 ;םענָאּפ ןיא ךיילג רערויטנעּפורג םעד
 ,דָיי רעכאפנייא ןא יוװ רעמ טינ ןיב ךיא ---
 ;טכאלעצ טפאהלקע ךיז ןוא ןייצ ענבירד ענַיז ןזיוואב טָאװ שָארפ ןָאפ
 "עג ןבָאה רימ ןעוו ,טציא רָאנ ריא טַײיז סָאד רעבָא ,טייז ריא ןדיישאב יו ---

 ...רעבָא ..טגיז
 ןָאטעג לקָאש א דלָאגניר עַײש טָאה -- ,דייר ערעַײא טינ ייטשראפיכ ---

 ,ּפָאק ןטימ
 טימ ןָאטעג ךאמ א רערויפנעפורג רעד טָאה -- ,סאטיצילּפמיס אטנאס ,ָא --

 ,דלושמוא עקילייה --- ,קעטס ןַײז
 ךיוא ןלָאז ייז ,סרעטיחבייפ עשיװָאסעסע ענַיז ףא קוק א טגנאלרעד טָאה רע

 ,שָארפ ןָאפ ,רע זא ,ןדִיי םעד ןופ טייקטאוועמאט יד ןקיטעטשאב ?כיימש א טימ
 ,טַייקכעלגנירדכרוד ןַײז ןיא ןטלאהעגרעטנוא ןליפרעד ךיז לָאז

 געוואב א ךיז ןבָאה ץלָאה ךעלקיטש יו .ןָאטעג ?לכיימש א ןבָאה סעצוװַאסעסע יד
 ,ץלָאה ךעלקיטש יוװ ,ןוא רעליימ יד טראּפשעגפוא עלַײװ א ףא ,ןקאב ערעייז ןָאטעג
 ןפרָאװעגרעביא ,רענעדירפוצ א ,שָארפ ןָאפ טָאה ןאד .טכאמראפ קירוצ ךיז יז ןּבָאה
 ;ןיומאה םענעגָאלשרעד ןוא ןטרעווילגראפ םעד וצ קילּב ןַײז

 ,ןרעוו ןטָארעגסיױוא לאטָאט ,ןטיזאראּפ יוװ ,ןפראד ןעדוי יד --
 רע ,טרָאװ ןטצעל םעד אב טקעפע רעדנוזאב א ףא טראוועג טָאה שָארפ ןָאפ

 סיפ יד וצ םיא ךיז לָאז'ס ,ןעיַאוורעדנאנאפ ךיז לָאז ןיומאה רעד זא ,טראוועג טָאה
 רעד ןיא ןענאטשעג זיא ןיומאה רעד רָאנ .ןייוועג א ןרעוו לָאז'ס .ןיומאה רעד ןפראוו
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 ןעקנורטרעד ןענַײז רעטרעוו סשָארפ ןָאפ .רעירפ יו ,טיײקטרעוװילגראפ רעבלעז

 ,ךליהּפָא ןא ןָא קעטייוו ןַײז ןיא ןרָאװעג

 -עצ ךאפנייא םיא טָאה סָאד ,ןשָארפ ןָאפ טכארבעגפוא סרעדנוזאב טָאה סָאד

 ,ןדלָאגנײר עייש וצ טדנעוװעג רעדיוו ךיז רע טָאה ןרָאצמירג ןטעשויעצ ןיא ,טצייר

 ,ןַײּפ ןַייז ןיא ןוא טַײקטלא ןַײז ןיא ,רענעסָאגעגסיױא ןא יו ,קַיור ןענאטשעג זיא סָאװ

 .ןָאטעגּפָא ןבָאה ייז סָאװ ,ןסָאנעג-סנביולג ענייד גָאז ,ייג --

 ןוא ןדיי עדייא רעקידעסימ-ווערע רעד ףא ןָאטעג קוק א טָאה דלָאגנייר עַײש

 :ןגיוא ענעביוהעגפוא טימ ָאּפאטסעג ןופ ףעש םוצ טעװערעקעגסיוא רעדיוו ךיז

 ייז ,ביור ןוא דרָאמ ןופ טינ ןסייוו ייז .ןייר ןענַײז ןסָאנעג-סנביולג עניימ --

 ,קיטיינ זיא'ס ביוא ןוא ,ןטַײצ עלא ןיא טלָאצעג טולב רעייז טימ םעד ראפ ןבָאה

 טינ ייז ןָאק רענייק ןוא .טולב רעייז טימ ןלָאצעצ ךיז םעד ראפ טציא ךיוא ייז ןלעוו

 .געוו ןטרעשאב-טָאג ןופ ןריפּפָארא

 ,עַײכ א אב יװ ,טולב טימ ןגיוא יד ןסָאגעגנָא ךיז ןבָאה רערויפנעּפורג םאב

 רעביא קעטס ןטימ ןָאטעג סיימש א טָאה רע .ןברָאק ריא ףא ךיז טפראוו יז רעדייא

 ןצלָאטש םעד ןקיּפ ןעמונעג ןוא לוויטש ןַײז ןופ עוועילָאכ רעקידנעקסאילב רעד

 ;ןקָאז
 גירק םעד ןבָאה ייז זא ,טלעוו רעד ןופ קילגמוא רעד ןענַײז ייז זא ,ייז טגָאז --

 ,ןלָאצאב ראפרעד ןלעוו ייז זא ןוא ןפורעגסיורא

 רעד טָאה -- ,דרָאמ יו ,ךערבראפ רערענעלק ןייק טינ ןדִיי אב זיא ןגייל ---

 ,טרָא ןופ טרירעג טינ ךיז דלָאגנײר רעטלא

 ,שָארפ ןָאפ טעשטירעג טָאה -- ,לעפעב ךיא --

 ;למיה םוצ ןגיוא יד ןביוהעגפוא טָאה דלָאגנייר עייש

 .ךעיוק רערעכעה א ןאראפ זיא סע --

 שָארפ ןָאפ ךיז טָאה --- ?עווהאי טָאג ןשיטנעמאטסעטטלא םעד טניימ ריא --

 -ינּפָארא ,רערעטסעל ןַײז ,רימ ףא רענוד ןַײז לָאז ?ןעד רע זיא ּוװ --- ,טמירקעג

 .ןרעד

 -פוא ןיוש ךיז טלָאװ םיא רעביא יוװ ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארא טָאה דלָאגנייר עייש

 .רעסעמ סָאד ןביוהעג

 ...ןָאט וצ טָאה רע סָאװ ,טסייוו טָאג ---

 ,ןבענרעד ןענאטשעג זיא סָאװ ,ץעװַאסעסע ןפא קוק א טגנאלרעד טָאה שָארפ ןָאפ

 ;ןּפיל יד טימ לענש טקוּפעגסױא ,ןדַיי ןטלא ןפא קידנקוק טינ רעמ ,ןוא

 ,ןגָאלשעג עדנוטש עטצעל ריא טָאה סע זא ,עדניימעג ןַײד גָאז ייג ---

 ןרָאװעג טריפעגּפָא דלָאגנייר עייש זיא ץעוװַאסעסע םענופ ךאוו רעד רעטנוא

 ,טרָא ןַײז ףא קירוצ
 -עגּפָא ךָאנ טָאה ףױה-ָאּפאטסעג ןטראטשראפ םעד ןיא ,.קעווא זיא שָארפ ןָאפ

 רעד ןופ טעטיובעצ ןעוועג זיא טפול יד .יירשעגרעדיוו קידנעלכרָאכ ןַײז ןעגנולק

 רעד ראפ ריא ןיא טמעטָאעגנָא טָאה רערויפנעּפורג רעד סָאװ ,עמוט רעקיטולב

 זיא'ס ןעוו ןוא .טיילגאב םיא ןבָאה סעצווָאסעסע יד .ךוזאב ןצרוק ןַײז ןופ טַײצ
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 וצ ןָאטעג ףרָאװ א עדייא יד ךיז טָאה ,ןבילבעג טינ ךאוו יד עלַײװ א ףא ףיוה ןיא
 ;ןדלַאגנייר עַײש

 ?סעווַאמאה-ךעלאמ רעד ,טגָאזעג רע טָאה טָאװ --
 קוק א ,ןגיוא יד ןיא ןעמונעגניירא ןיומאה ןצנאג םעד טָאה דלָאגנייר עייש

 ;ןייצ יד ןשיווצ ןופ טזָאלעגסיורא ןוא רעיוט םעד וצ ןָאטעג
 ,ןייז עליימעב טעװ ףָאס רעד ..,טגָאז ןעמָאה סָאװ ,ענימעקפאנ א ...טשינרַאג --

 ...ןדנוא ראפ יא ,ייז ראפ יא ...לָאמטלא יו
 ףקירעיורט ןיילא ךיז ראפ טכאמעג ןעלסקא יד טימ טשטיינקעג ןבָאה ןדִיי

 רעד ןופ ןעמוקאבוצסיורא טקינַײּפעג ךיז ןוא ןעלקאכאס עטצעל ןוא סעגיובשזעכ
 ?רעטַײװ ןַײז טעוװ סָאװ :רעפטנע ןא טשינרָאג ןופ ,ןגיוא יד טימ לטניפ א ןופ ,טפול

 ןוא ,רעלדנאס יווייל ,ןטוכעמ ןַײז טּפוטשעגוצ ךיז טָאה ןדלָאגניר עַײש וצ
 ןפא ןעמעלא אב ןגעלעג זיא סָאװ ,עגארפ עקיצנייא יד ןגיוא יד טימ טלטניּפעגסױא
 ףךיז טָאה שוילעּפאק ןטשטיינקעצ םעד ןיא טילאש ןָאעל רעקיטאמעטאמ רעד .גנוצ
 רע טעוו רעשפע ,רעיוא ץיּפש א טלעטשעגניירא ,טקורעגוצ טייחרעקניליטש ךיוא
 דניק ןלָאװשעג א יװ ,רעגערט וינעבייל רעקיסקוווצרוק רעד ןוא ;ןרעהרעד סעּפע
 ,ןדלָאגגײר עיײש ףא טקוקעג ייז ןבָאה עלא .ןבענרעד ןענאטשעג זיא ,דרָאב א טימ
 טסייוו סעּפע ,זיא-טינ-סָאװ ,ןגָאז סעּפע לָאז רע ,ןרעהרעד סעּפע טלָאװעג ןבָאה ייז
 ,סעווָאמאה-ךעלאמ ןטימ טדערעג גנאל יוזא טָאה רע דלאביוו ,סיוועג ףא ךָאד רע
 ;למוט ןייק טכאמעג טינ טָאה דלָאגנייר עַײש רָאנ

 -רע ןקראּפ םעד רעבירא קידנקוק ,טרעזאכעגרעביא רע טָאה -- ,טשינרָאג --
 א רע טָאה ךַאנרעד ,ןבעל םעד רעסיוא ןעוועג ןיוש זיא סָאװ ,טַײװ רעד ןיא ץעג
 ,ץלא וצ טיירג ןַײז ףראד עמ --- :ןיילא ךיז ראפ יו ,ןָאטעג גָאז

 ףא טלעטשעג ךיז ןבָאה ןדִיי יד .טרעקעגמוא ךיז ןבָאה רעטיילגאב טשָארפ ןָאפ
 ,זיירק א ןיא ןלעטשסיוא ךיז ןליופאב ייז ןבָאה סעצװָאטעסע יד רָאג .רעטרע ערעייז

 ןָאעל רעקיטאמעטאמ רעד ןענאטשראפ טינ טָאה -- ?זיײרק א טסייה סָאװ --
 ,עגארפ א טימ עדייא רעד רעביא ּפָאק ןכיוה םעד ןביוהעגפוא ןוא טילאש

 טָאה --- ,טייטש ןוא קעווא ךיז טלעטש .טסייח סע סָאװ ,שטנעמ ,טינ טגערפ --
 ךיא .טינ טגערפ -- .טעצייעג טוה סרעגערט םעד וינעבייל ןיא ןאמערָא רעד םיא
 ,זיירק א זיא זיירק א .ןיוש סייוו

 ףיוה-ָאּפאטסעג ןפא ךיז טָאה סעקייהאנ ענעמוג ןופ ךָאפעג ןרעקפעה רעטנוא
 ןטלאהעג סָאװרָאנ שָארפ ןָאפ טָאה ייז ראפ סָאװ ,ןדִיי ןופ זיײרק א טלעטשעגסיוא
 ,ןרעדנא ןיא רענייא טלטייקעג ךיז ןעמ טָאה ןגיוא יד ןיא ןיזמוא טימ .עשָארד א
 ענעסירעגּפָא ןוא ןגיוא עקיניזמוא .ןטענגאב עשיסעסע יד ןופ עטּפוטשעגרעטנוא
 ךיז ןבָאה טכעלקילגמוא יד .ןדנּוװ יװ ,ענעסעגעגנַײא ,סעטאל עלעג ןוא ןדלָארט
 יד ףא קידנקוק ,ןוא סיפ יד טלעטשעג רעכיזמוא ,ןרעדנא םעניא רענייא טעילוטעג
 :קעטייוו ןופ ןוא עּפראכ ראפ ןסעגעג ןיילא ךיז ,םיכצָאר

 ?זדנוא טימ ןָאט ןעמ טייג סָאװ ---
 ;לעפאב א ןסירעגרעביא טָאה טַײקליטש עקידעסימווערע יד
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 !ןפיול --
 -עג ןיוש ןענַײז סנקעטש ענעמוג ,ףָאלעג רעקידרעדנּוװוזיב א ןרָאװעג זיא'ס

 ןפָאלעג ןענייז סָאװ ,עטגָאיעג יד ןופ ּפעק יד רעביא ןוא סנקור יד רעביא ןגיולפ
 -צָאר יד ןופ ןפָאלעג ןענַײז יז .ץאלּפ ןבלעז םעד ןוא ןייא ףא סעקערטש ענעגושעמ
 ,ןיילא ךיז ןופ ןפָאלעג ןענַײז ייז ,ףױה-ָאּפאטסעג םענופ ןּפָאלעג ןענַײז ייז ,םיכ
 רעכיוועג ןקידלדגיווש םעד טָא ןיא ןוא .ןעמוקעגנָא טינ ץעגרע ןיא ןענייז ייז רָאנ
 ;עדנאמָאק א טרעהרעד ייז ןבָאה

 !ןלאפ ---
 ,דרע רעד וצ ןָאטעג לאפ א טָאה עדייא יד
 ,עטירד א טגָאיעגרעביא עדנאמָאק עטייווצ יד טָאה --- !ןייטשפוא ---
 לָאמארעדיװ ןוא ןענאטשעגפוא קידנלאפ ןוא ןלאפעג קידנפיול זיא עדייא יד

 :עדנאמָאק רעַײנ א ןופ ןרָאװעג טביוטראפ ןוא זיײרק א טעדליבעגסיוא
 !ןעגנירּפש ---
 ןייק קידנליפ טינ ,סיפ יד ףא קידנטלאה ךיז םיוק ,עטעּפָאסראפ ,ענעגָאלשרעד

 ןעכָאפ ןוא טנורגּפָא ןא רעביא ןעגנירּפש ןעמונעג ,רעטסנעּפשעג יו ,ייז ןבָאה ,ןדָאב
 טפייפעגסיוא ,עדנאמָאק עַײנ א ןטינשעגרעטנוא ייז טָאה סע זיב ,סעמָאשענ יד טימ
 ;סעקַייהאנ ןופ

 !קירוצ ןוא ןיה ןפיול ---
 ןוא טנעה עקידנעגנירּפש ןופ עסאמ ענעטכַאלפעגנעמאזוצ ןייא ןרָאװעג זיא ןאד

 ןוא ;רענייטש יו ,רערעדנא רעד ןיא ענייא ןגָאלשעגנָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ּפעק ןוא סיפ
 -אב סעצוװַאסעסע ןבָאה געיעג ןקידמענעג םענעטכַאלפעגנעמאזוצ ןקיזָאד םעד ןיא
 ,ןבַײרט ןוא ,ןגָאי ןוא סיפ יד ןשיווצ עקידנפיול יד רענעקעטש ןקעטשניירא ןזיוו
 ;ןעװעדנאמָאק ןוא ,ןעוועטאק ןוא

 !ָאּפמעט וָאּפמעט !רעלענש ףפיול ףלאפ !סקניל !טטכער ---
 רעקיטש טימ ןרָאװעג ןגָאלשעג ןענַײז ,רעמאזגנאל ןפָאלעג ןענַיז סָאװ ,יד

 ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענַײז ,ןפיול ןטימניא ןלאפעג ןענַײז סָאװ ,יד ,ימוג ןוא ןזַײא
 ,טרָא ןפא

 ףױה-ָאּפאטסעג ןיא טריפעגניירא ןעמ טָאה דָאהאראק ןשלוװַײט םעד טָא ןטימניא
 ,סאג ןפא ןטּפאכעג סָאװרָאנ א ,ןקעוואלס

 םעד ןעמ טָאה טלעװ רעד ןופ ץנאט-טיוט םעד ןטכארטאב וצ ףא טַײצ ןייק
 טאהעג טָאה רע סָאװ ,עגער רעקיצנייא רעד ןיא .ןבעגעג טינ ןקעוואלס ןטּפאכעג
 רעכעלקערש א טימ ןגיוא ענַײז ראפ ןעלדניוושכרוד ןעזעג רע טָאה ,סושער ןַײז ןיא
 םענופ ןפירגאב עלא עיטכאט-ליועש רעד ןיא ףיט ץעגרע טַײקלענש רעקידעווער
 ןיא עטרימשעגסיוא ,ענעגיּפשאב ,עטכאלעגסיוא ,ענעכַארבעצ --- ןַײז ןכעלשטנעמ
 "-עגמוא ןא ןופ לוויטש עקיצנאלג-קיטאלג יד טימ ענעטָארטעצ ,עטָאלב ןיא ןוא טולב
 קעשאד ןצראווש ןטזָאלעגּפָארא ןא טימ ןוא קענעד ןכיוה א טימ םאכ ןסיורג רעייה
 ;קידנעשטיר ,טגעוואב ךיז טָאה סָאװ ,ןייבניק ןטעשטראטסעגסיורא ןא רעביא

 !ןלאפ !ןלאפ !ןלאפ !ןלאפ ---
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 ןרַאװעג ןפרָאװעגנײרא ךיוא קעוואלס זיא עווערעג ןשירעטסיה םעד ןיא ןוא
 -עג ךיוא ןיוש זיא רע .ךָארב-ןשטנעמ ןקידנעלדניווש ןטימ טשימעגסיוא ךיז ןוא
 -גפיול יוזא ןוא ,רָאפ טמוק סע סָאװ ,קידנסיוו טינ ,ןלאפעג ךיוא ןיוש זיא רע .ןפָאל
 ןקידנעײטשּפָא ןא ,ןרעלדנאס יווייל ,ןטאט ןַײז ןעזרעד רע טָאה ,קידנלאפ ןוא קיד
 -ענ ןעמ טרעוו ןײטשּפָא ראפ :טסווװעג טָאה רע .דָאהאראק-םענעג םעד טָא ןיא
 טיירדעגסיוא ּפָאק םעד טלאה ןוא טפיול רע .טעגראהעג --- ןלאפמוא ראפ ;ןגָאלש
 ;קירוצ ףא

 לאפ א רע טָאה טָא ..טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה טָא ?רעטָאפ ןַײז טימ זיא סָאװ;
 "..,ןָאטעג

 םוצ טּפוטשעגכרוד ךיז עקידנפיול יד ןופ עילאווכ רעד ןגעק טָאה קעוואלס
 :טלעוו-רענעי ןופ ןיוש ןָאטעג קעוו א םיא ןוא םענעלאפעגמוא

 .עטאט ---
 טעילָאטסיּפ םעד ןלעטשנָא ןוא ןפיולוצ ןזיוואב טָאה ץעװַאסעסע רעד זיב ןוא

 סעציילּפ יד ףא ךיז וצ טרעגלאוועגפורא םיא קעוואלס טָאה ,ןקָאז םענעלאפעג ןפא
 יד ןפיפסיוא טצעזעגרָאפ רע טָאה ,ןלאפּפָארא טינ לָאז רע ,םיא קידנטלאהוצ ,ןוא
 ;סעסע ןופ עדנאמָאק

 !ָאפמעט !ָאּפמעט !סקניל !סטכער !ןעגנירּפש !ןלאפ !ןפיול --
 ,םיגוראה טימ ןטָאשאב ןעוועג טפלעה ףא ןיוש זיא ָאּפאטסעג ןֹופ ףיוה רעד

 ,טרָא ןפא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןוא ץנאט-םענעג םעד ןופ ןלאפעגסיורא ןענַײז סָאװ
 ,עטיוט-בלאה ןוא ענעגָאלשרעד ןגעלעג ןענַײז עקינייא

 זיב טזָאלעג יירפ םעליוא םעד ןעמ טָאה ָאש רעטירד רעד ןופ ףָאס םֹוצ
 ,ןגרָאמ

 "עג ןופ ףיוה םעד רעביא רעטָאפ םענעגָאלשעצ םעד טריפעג טָאה קעוואלס
 ,רעיוט ןטראּפשעגפוא םעד וצ ָאּפאטס

 יז טָאה רע ןעוו ,גוב םאב טכאנ רעקידעכורעוואז א ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה רע
 ןעדגיוו טזָאלעג טינ טָאה רע יװ ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע ,ןדראנרעב טימ טנגעזעג
 ...םוקמוא טרָאװ סָאד ?יומ ןראפ ןעגנערבסיורא

 ;רעטָאפ ןטשעלאכראפ ןַײז ףא קידנקוק ,טכארטעג ןוא ןעגנאגעג רע זיא טציא
 "..ןרעקמוא ךיז -- קיטכיר ןעוועג זיא ךָאד ,
 טימ ,רעטציירקעג א יוװ ,ףיוה ןטימניא רענעגיוצעגסיוא ןא טָאה טייוו רעד ןופ

 רעטעגראהעג רעד למיה םוצ טקוקעג לכיימש ןטיוט א טימ ןוא טגעה עטיירּפשעצ
 ,ןקעטש רעד ןוא עלעברָאט סָאד ןגעלעג זיא ןבעל ...ןאמערָא

 ןוא ןענעמלאז ףא ןָאטעג קוק א ,ּפָאק םעד טיירדעגסיוא טָאה רעטָאפ סקעוואלס
 ;טלמרומעגסיוא

 ..ןעקנאדעג יד ןופ טרירעג ןעוועג זיא רע ...ייז טימ ןגָאלשעג ךיז טָאה רע זא ---
 ;ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א ןוא טירט עכעלטע טכאמעג טָאה קעוואלס
 ןעמעלא ייז טָאה רע ...ןעקנאדעג עלופ יד אב ןעוועג זיא רע ...עטאט ,ןייג --

 ...ןאמערָא רעד ,רע ...םענָאּפ ןיא ןגיּפשעגנָא
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 "אלס ןופ גָאט ןיא ןבָאה ןשטַײד יד סָאװ ,ןרילוטיּפאק ןגעוו םוטאמיטלוא םעד

 רעד ,רעקידייל רעד זיולב ןעמונעגנָא טָאה ,עשראוו טגנאלרעד ,ענעסאכ סקעוו

 .רעדעוולעב גנוריגער רעשיליוּפ רענעּפָאלטנא רעד ןופ רעטזָאלראפ

 "וטעג ךיז טָאה רע .ץאלאּפ-עכולעמ רעשילױּפ רעד ןעזעגסיוא טָאה קידלװָא

 ןַײז ןקעדוצ לָאז סע ,סנירג ןטנערבעגּפָא ,ןטקלעווראפ ןקיטסבראה םעד וצ טעי

 ףא ןלאפ טינ לָאז גיוא ןייק ,טַײקנגָאלשרעד ןַײז ןעזסיורא טינ לָאז עמ ,עּפראכ

 עטראּפשעגפוא ןוא ןריט ענעּפָא טימ ןיילא טזָאלעגרעביא םיא טָאה עמ יװ ,םעד

 יד ןופ םושז ןקידנדלעמ-טיוט םעד רעטנוא רעקפעה ןוא ַײרּפ -- רעטצנעפ

 טימ ךייה רעד ןופ ןגיּפשעג ,ךיז קידנטלאהרעטנוא ךערפ ,ןבָאה סָאװ ,ןסרעקנוי

 | .טָאטשגיױרק רעשיליוּפ רעטלא רעד ףא גנוטכינראפ

 "ווערע םעד ןופ ךליהּפָא רעד טקיטשעג ךָאנ ךיז טָאה טנעוו עטלא ענַײז ןיא

 טַײװ ןרעה טוָאלעג ךיז טָאה סָאװ ,רעטעראפ עשיכולעמ יד ןופ רעּפמאעג ןקידעסימ

 "רעד טבעוושעגמורא ךָאנ טָאה ץאלאּפ ןטזָאלראפ םעניא .רעדעוולעב םעד םורא

 ןוא זַײא לקיטש א ףא ןריפיירד סָאװ ,ןשטנעמ ןופ טַײקנריױלראפ ןוא טַײקנקַארש

 רעראטנעמעלע ןוא טַײהנײא ןופ ליפעג ןראטנעמעלע ןייק טינ עליפא ןגָאמראפ

 ,שעפענ םענעגייא םעד ןעוועטאר קידנלעוװ ,רענייא --- ,סעװרָא רעכעלשטנעמ

 טעװ ןיילא רע זא ,קידנסעגראפ עלַײװ א ףא ,רעסאוו ןיא ןטייווצ םעד טּפוטש

 .ןרעו ןעקנורטרעד ךיוא סיוטש םענופ

 ךרָאש ןטעילעמשטירּפ םעד ןגָארטעגכרוד ןריט ענעּפָא יד ךרוד ןבָאה ןטניווגוצ

 ןיא ןָאטעגרעביא ,לאקאש רעשיטסישאפ רעד ּוװ ,עשטשוּפ רעשזעװָאלעב רעד ןופ

 ןבָאה ,רעטסינימ א ראפ טלעטשראפ ,םערָאװ רעקסטעכאילש רעד ןוא ,טשריפ א

 ןראילּפמעזקע ענעטלעז ףא דגאי ןופ עינָאמערעצ עשיטאמָאלּפיד יד טכאמעגכרוד

 רע יװ ,ּפָאק ןטיירדעגסיוא ןא סָאװטע טימ ןעגנאהעג זיא רעלדָא רעד .ןערבוז

 טָאה ןלאז עקידייל יד רעביא .למוטעג ןקיריג םוצ טרעהעגוצ ץלא ךָאנ ךיז טלָאװ

 רעטצנעפ םענעּפָא ןא ןופ זיא ץעגרע ןוא ביוטש לסיב א ןביוהעגפוא ךָאנ טניוו רעד

 וא ,גנולק א יװ ,גנולק ןרעווש א טימ טלקערבעצ ךיז ,ביוש א ןלאפעגסיורא

 "לעב םענעזָאלראפ םעד ןיא םיסיימ ןופ גנוציז עטשרע יד ןָא ךיז טבייה סע

 .רעדעוו
 ,טמארעגּפָא טינ זָאלג ענעכָארבעצ סָאד טָאה רעטכעוו רעד

 טלקָאשעג ,זָאלג םענעכָארבעצ ןפא ןָאטעג קוק א ,גנולק ןפא ןעגנאגעגוצ זיא רע

 :טכארטעג ןוא ּפָאק ןטימ עלייוו א
 *..ןלוּפ ןרָאװעג ןכָארבעצ זיא יוזא טָא;

 עטראּפשעגפוא יד טימ ץאלאּפ םענעזָאלראפ םעד ףא ןָאטעג קוק א טָאה רע

 ךיז טזָאל ,לָאּפָאט ןכיוה א ןופ ּפָא ךיז טסַײר עקָארָאס א יװ ,ןעזעג טָאה רע .ןריט

 -עּפָא רעטייווצ א ךרוד סיורא טילפ ןוא ריט רענעּפָא ןייא ךרוד ןַיײרא טילפ ,ּפָארא

 ,ריט רענ
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 -סיורא זיא סָאװ ,עקָארָאס יד קידנעעזרעד ,ןוא ,טמעלייצעגרעביא ךיז טָאה רע
 :ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א רע טָאה ,ץאלאּפ ןשיכולעמ םענופ קירוצ ןגיולפעג

 ..רעדעוװלעב ןיא ןבילבעג ןענַיז עקָארָאס יד ןוא ,שזורטס רעד ,רע רָאנ ---
 טנַיימ רעד געמ ייז ..טינ רענייק רעמ ..,ןפַאלעג טינ ץעגרע ןיא ןענייז ייז רָאנ
 ...ןסישעצ

 ןוא ,ךיז וצ טירט עקידלוװַא עמאזגנאל טימ ןעגנאגעגקעווא קירוצ זיא רע ןוא
 ,לָאּפָאט ץיּפש ןפא ךייה רעד ןיא ןביוהעגפוא קירוצ ךיז טָאה עקַארָאס יד

 -ָארעא ןא ףא -- רעוו :ןזיוואב טָאה סע סָאװ ףא רעוו ןפָאלעג זיא גנוריגער יד
 עטוג טימ -- עלא רעבָא .עקשזַארד א ףא -- רעוו ,ןיזומיל א ןיא -- רעוו ,ןאלפ
 -עגנייא ,עטוילאוו רעשידנעלסיוא טימ עטּפָאטשעגנַא ,ןשזאיַאוקאט עשירָאטסינימ
 ןוא קלָאפ ןשיליוּפ םעד ןופ בַײל םענעסירעצ ןוא ןטפיוקראפ םעד ראפ טריסאק
 ,ענידעמ רעשיליופ רעד ןופ

 ןייק ,דנאלגנע ןייק ,עינעמור ןייק ןטַײז ענעדיישראפ ןיא ןעמ זיא ןפָאלעג
 ...עילאטיא

 ,ןפָאלעג זיא עמ
 קלָאפ סָאד .ןעמונעגנָא טינ םוטאמיטלוא ןשישטַײד םעד טָאה קלָאפ סָאד רָאנ

 -נעגערב יד ןקידייטראפ טצעזעגרָאפ סעכיוק עקידנעייגסיוא עטצעל יד טימ טָאה
 ,ףָאס ןזיב ןגָאלשעג ךיז ןוא טָאטשניױרק עקיד

 ,סעדאקיראב ןוא ןעגנומיוצראפ טלעטשעגפוא ןעמ טָאה ןסאג עװערָאכ יד ףא
 רעקיטשכָארב ןוא סעּפולס-ןפארגעלעט ענטלאפעגמוא ,ןעַײװמארט עטרעקעגרעביא
 יז רעטנוא ןופ סָאװ ,סעיציזָאּפ-טכאלש ןרָאװעג ןענַײז רעזַיײה ענעסירעגפוא ןופ
 ,קלָאפ ןשיליוּפ םענופ טסַײג רעטגיזאבמוא רעד ןעגנאגעגפוא זיא

 רעצנאג ריא ףא טעריוװעגרעביא ,דלעפטכאלש א יװ ,ןעוװעג זיא טָאטש יד
 טניה ענעזָאלראפ .ןעיישנארט ןוא סנבָארג-טכאלש עטעקאנ טימ גנעל ןוא טיירב
 עטקערטשעגסיוא טימ טעשזדנַאלבעגמורא ןבָאה םיטאבעלאב ענעפָאלטנא ןופ
 -סיוא ץעגרע ,קידנעיווװ ,ןוא ןלאטראווק ענערָאװעג טסיוװ יד טקעמשאב ,סעדרָאמ
 ,ןעגנאגעג

 ראפ ןּפָא ,עיצאיווא רעשישטַײד רעד ראפ ןפָא .טָאטש יד ,ןפָא ןגעלעג זיא יז
 ,ןטנאסעד עשישטַײד ראפ ןפָא ,עירעליטרא רעשישטַיד רעד

 זיא טָאטש רעד ןופ רעקידײיטראפ ענעבילבעג יד ןופ דנאטשרעדיוו רעד
 ,ןרָאװעג טצעזעגרָאפ

 סָאד .רעקינייװ ץלא ןרָאװעג זיא טיילטכאלש .ןעמוקעגמוא ןענַיז ןשטנעמ
 טימ טָאה טנַײפ רעד ןוא .ןעוועג טינ ןענַײז ןטקודָארּפ ןייק .טקנאצעג טָאה רעוועג
 -גענערב רעד וצ טסערּפעגוצ רעלדנעטשרעדיוו יד ןטלאהעג ןעלטימ ענַײז עלא
 ,דרע רעקיד

 עפורג עקיזָאד יד ;רעטעברא עּפורג א ןענופעג ךיז טָאה יישנארט א רענייא ןיא
 יד ךרוד ןדנובראפ ןעוועג זיא ןוא םעטסיס-ץוש עטכעלש ןייק טינ טאהעג טָאה
 ףליה ןעמוקאב ןטרָאד ןופ ןוא באטש ןראבטכיזמוא ןא טימ ןלייה-עיצאזילאנאק
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 לאטנעמָאמ ןענַײז יישנארט רעקיזָאד רעד ןופ עטעדנוווראפ .סעיצקורטסניא ןוא
 -עכלעווא ןעמוקאב וצ יידעק ,ןרָאװעג טריפעגּפָא גנעגכרוד עשידרערעטנוא ךרוד
 ,ףליה עשיניצידעמ זיא-טינ

 יד ןופ סעכיוק עטצעל יד טלייצעג ןיוש ןבָאה סָאװ ,טכענ ענעי ןופ רענייא ןיא
 ןכעלטנדרַא םעד זיב ןרָאװעג טליטשראפ זיא רעַײפ סָאד רָאנ יו ,רעלדנעטשרעדיוו
 ןיא ןסעזעג עּפורג יד זיא ,ַײלב ןוא לָאטש ןקידנצאלּפ סעילאווכ עַײנ ןופ ילפנָא
 ןקידנעקנאצ םעד וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא למיה רעוועשראוו ןליוה ןרעטנוא יישנארט
 ןיא ענעקנוטעגנייא ןוא עטרעגנוהעגסיוא .טָאטשניױרק רעטזָאלראפ רעד ןופ קעפיוד
 עקידנפראוו ךיז רעביפ ןיא יוװ ,עטַײװ יד וצ טקוקעג ייז ןבָאה ,טיוק ןיא ןוא סייווש
 טכאמעגכרוד טָאה ןליוּפ סָאװ ,געוו ןקירעיורט םעד ןיא טנָאמרעד ךיז ןוא ןרעטש
 ,טַײקיגנעהּפָאמוא רענעפורעגיוזא רָאי קיצנאווצ ןוא ףניפ עּפאנק יד ראפ

 -ניא רעטערב עטּפאלקעגפיונוצ רָאּפ א ףא ןעמיווש ייז זא ,טכאדעג ךיז טָאה סע
 ןא ןופ ןכַארבעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטערב עטפאלקעגפיונוצ רָאּפ א ףא .םאי ןטימ
 ,גנוטכיר רעכלעוו ןיא ,טינ ייז טרא סע ןוא ,ןעמיווש ייז .ףיש רענעגנאגעגרעטנוא
 יז ,למיה רעוועשראוו ןפא לָאמ ןטצעל םוצ רעשפע ןקוק ייז ,למיה ןפא ןקוק ייז
 ,טונימ רעטצעל רעד וצ זיב ןגיוא יד ןיא ןטלאה םיא ןוא ןעקנעדעגראפ םיא ןליוו
 . יז זא ,ךיז טכאד ייז .םיוש-ןרעטש םענופ למרומעג םעד ןרעה ייז זא ,ךיז טכאד יז
 ,למיה ןשיליוּפ םעד ךרודא טדַײנש סָאװ ,געווכלימ םענופ ךעייר ןקיטניוו םעד ןרעה

 רעַײפ עקידמענעג סָאד ןבייהנָא לָאמארעדיוװ ךיז טעװ םורא ָאש עכעלטע ןיא
 .םיא ףא ןקוק וצ ןגיוא ןייק טינ ןוא למיה ןייק טינ ןַײז טינ רעמ טעוו'ס ןוא
 ןקידנענערב םעד ןוא דנאש יד ןעזנָא זיולב טעװ עמ ןוא ,קיטכיל ןרעוו טעוו'ס
 .קעטייוו

 ,עפורג רעד ןופ רענייא ןפורעגנָא ךיז טָאה --- ,ןייר ךָאד זיא למיה רעד ---
 -אפ ּפָאק םעד ,ןיבאראק םעניא טנעה עדייב טימ טראּפשעגנָא ןענאטשעג זיא סָאװ
 -ייא יד טינ ,טעידוקסאּפראפ טינ ךָאד ייז ןבָאה למיה םעד -- ,ךייה רעד ןיא ןסיר
 טצעזעגרָאפ רע טָאה -- ,טקוק .םיטאבעלאב עשישטיַיײד ערעייז טינ ,ןעייקאל ענעג
 ,סעיילא רעװָאדזאיוא יד ןיא ןריצאּפש וצ ףא רָאנ ,טכאנ א -- ,ןיילא ךיז וצ יו

 ?ןייגכרודא רעשפע ךיז טסעוו ---
 םיוב ןדעי ןגָאז ןוא ...ןענעגעזעג ךיז ...לָאמ ןטצעל םוצ טאשעג טינ טלָאװ'ס --

 ןסייוו ,ןטלאה ךָאנ ךיז ןלעװ רימ גנאל יו ...ךָאנ ךיז ןגָאלש רימ זא ,לזערג ןדעי ןוא
 / .ארעטיר עטסיַײרטעג ןוא עקיצנייא ערעייז רימ ןענַײז לַײװרעד רָאנ ,טינ רימ

 -ייוצ א עיצאטנעמאל עשיטנאמָאר יד ןסירעגרעביא םיא טָאה -- ,שועדאט --
 ...ןגרָאמ ףא ןבָאה רימ ,שועדאט -- ,רעט

 וטסעװ ןגרָאמ ...ןגרָאמ טינ .טנַײה לַײװרעד ךָאנ זיא'ס .לָאגנָאמ ,ּפָא זָאל --
 | ...ןגָאז רימ

 -- ,ןרעטש יד לייצ ןוא ּפָאק םעד ףוא לָאמארעדיוו בייה זיא ,יוזא ביוא ,ונ --
 םוצ ןָאטעג זַײװ א ,לָאגנָאמ ןפורעג םיא טָאה עמ סָאװ ,רעדנאסקעלא םיא טָאה
 ,למיה
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 ;טצעזעגרָאפ טָאה שועדאט
 יד זיאס בוא ,ןפָאלש סע ןָאק רע .טינ עליימעב רימ ןלעװ ןּפָאלש ---

 ,,?טבאנ עטצעל
 ,טבאנ עדעי ןענַײט ןייא ןיא רימ ןטלאה דנאנאכרוד רָאי קיצנאווצ ןוא ףניפ ---

 ,..ךיז רימ ןקור סָאקאי ןוא ...שועדאט ,עטצעל יד זיא יז זא
 רימ ןענַײז דנאל ןיא זדנוא אב .טכערעג טסיב ,לָאגנָאמ ,טכערעג טסיב --

 -עסיפט עקינימרעטגנאל ןייא יװ ,רָאי קיצנאווצ ןוא ףניפ עּפאנק ןעמוקעגּפָא
 ,גנוטסעפ רעקצול רעד ןיא קאיוואּפ ןופ :ךיז ןָאמרעד ךיא .טכערעג טסיב ...ףָארטש
 -עב-זוטראק ןיא יוזא געלפ ךיא ...עזערעב-זוטראק ןיא גנוטסעפ רעקצול רעד ןופ
 ךיא סָאװ ,עבלעז סָאד ןטכארט ןוא למיה ןיא ןקוק ךיוא ןוא טכענ יד אב ןציז עזער
 ,רערעדנא רעד ןיא עמרוט ןייא ןופ יוזא --- רָאי קיצנאווצ ןוא ףניפ .,.טציא טכארט
 -עצ טינ ךיז טליוװ ןגעווטסעדנופ ןוא ...עמרוט ןעוועג ךיוא זיא םייה רעד ןיא ןוא
 ,םיא ןגעוו ןעגנוזעג טָאה יקצאווָאלס ...למיה ןטוג ןקידנפור םעד טָא טימ ןדייש
 ,ןגָאזרעביא דלאב ריד סע לעװ ךיא ,טראוו ,טראוו

 ;ןגָאלשעגרעביא םיא טָאה רעדנאסקעלא
 ?ןבײהנָא ןגרָאמ ייז ןלעוו ,שועדאט ,וטסניימ ,ןעוו זיא --
 ,ןגרָאזאב זדנוא טעװ גנוריּפשסיוא יד ?ןעוו -- קעליכ א .לָאגנָאמ ,טראוו --

 ...עיצאמרָאפניא רעטפאהלפייווצ א טימ ,קידנעטש יו
 ,שועדאט ,ןעמוקאב טינ עיצאמרָאפניא ערעקיטכיר ןייק וטסעוװ יוזא --
 םענופ ןגיוא יד קידנסַײרּפָא טינ ,שועדאט טָאה -- ,לָאגנָאמ ,וטסניימ יו --

 -טיוא רעדיוװ זדנוא טעװ עמָאכלימ רעקיזָאד רעד ךָאנ -- ,ןָאטעג גערפ א ,למיה
 לָאמארעדיוװ ,קאיוואּפ לָאמארעדיוו ?רערעדנא רעד ןיא עמרוט ןייא ןופ ןעּפוט ןעמוק
 ?םייס ןיא םירייזאכ ןוא ...סערייקפעה לָאמארעדיוו ...עזערעב-זוטראק

 ןופ לָאק א טרעהרעד ךיז טָאה -- ?ןבעל ןבַײלב טסעוװ זא ,רעכיז טסיב --
 ,טַײז רעד

 -גידסיוא ךיז וטסעוװ ךָאנרעד ...שועדאט ,ןבעל רעִירפ רָאנ בַײלב וד ,ָאי ,ונ --
 ,,,םייס ןיא טאדנאמ א ןעג

 אזא ןיא עליפא טינ וטזָאל ןָאט םיורט ןייק זא .לָאגנָאמ ,טכערעג טסיב --
 ,לָאגנָאמ ,טכאנ

 ,למוט לקיטש א ןרָאװעג יישנארט ןיא זיא לָאמאטימ
 ךָאד ףיד זומ ךיא -- ,רעדנאסקעלא ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ,טראוו --

 רעזדנוא קירוצ ,ךיז טכאד ,ןיוש טייג סע .שועדאט ,למיה םענופ ןעמענּפָארא
 ,טעפאטש

 ןָאטעג יצ א ךיז ןבָאה עלא ,ּפָאק םעד םיא וצ טעווערעקעגסיוא טָאה שועדאט
 ןזיוואב ךיז טָאה ןטרָאד ןופ .גנאגכרוד ןשידרערעטנוא םענופ גנוטכיר רעד ןיא
 ,שטנעמ א

 זדנוא ןביג יז -- .רעדנאסקעלא ןעמונעגרעביא םיא טָאה --- ?סָאװ ,ונ --
 ?ןשטנעמ ןגרָאמ
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 ףא ּפָאק םעד ןָאטעג ףרָאװראפ א ,ליומ סָאד טשיװעגּפָא טָאה טעפאטש רעד
 ןייק טינ טָאה באטש רעד זא ,טַײטאב טָאה סָאד .ןטַײז יד ןיא טנעה יד ןוא ףורא
 ...ןָאט וצ סָאװ ,ןסילשאב ,טרָא ןא ףא ,ָאד ןעמ לָאז ןוא ןוורעזער

 רעדנא ןא ןיא ןקוק ןעמונעג טָאה רערעדעי .ליטש ןרָאװעג זיא יישנארט ןיא
 ךָאנ ןוא גָאט א ךָאנ ןטלאה ךיז סָאװ טימ ןוא יוזאיו ,טכוזעג טלָאװ רע יוװ ,טַײז
 א ןיא ,טסיװעג רענייא רעדעי טָאה ,טָאטש רעד ןופ ?ריוג רעד שטָאכ ..גָאט א
 ...רעטמיטשאב

 ןביוהעגפוא ןוא רעדנאסקעלא ןָאטעג סיוא עווערעק א ךיז טָאה -- ,שועדאט --
 רעטשעלאכראפ רעד ןופ לייט ןייא וצ ןגיוא ענעפָאלשעגסיױא טינ יד ,עדימ יד
 ןענייז סָאװ ,טניה יד ,טראוו -- ,טרעזאכעגרעביא רע טָאה -- ,שועדאט -- ,טָאטש
 ?אה ,טנפעעגפוא רעדעוולעב םעד רָאנ ךָאד ןבָאה ,רעדעװלעב םענופ ןפָאלעג

 -- ,ןפלעה טינ ןיוש ריד ןלעװ ייז .לָאגנָאמ ,טסניימ וד סָאװ ,טינ סייוו'כ --
 ...ןכאמ עילאק טינ ןוא ןפלעה טינ -- ,שועדאט ןסירעגרעביא םיא טָאה

 ךָאד ןבָאה ייז -- ,ןגיוא יד טימ ןעקנווועג רעדנאסקעלא טָאה -- ,טראוו --
 ...רעדעוולעב םעד טנפעעג רָאנ

 -אטשראפ טינ עקירעביא יד ןופ רענייק טינ ןוא שועדאט טינ טָאה -- ,ָאי ,ונ --
 | ,טניימ רע סָאװ ,ןענ

 ?קאיוואּפ םעד ןוא ,ונ --
 ,ןָאטעג ּפאכ א ךיז ןבָאה עלא
 ?קאיוואּפ סָאװ --
 - ;םיטש רעד ןיא שינמייהעג טימ ,רעליטש ןדייר ןעמונעג טָאה רעדנאסקעלא ןוא
 -ריטסערא יד ...טנפעעג טינ ךָאד ,ןלעפ עשיטניה יד ,ייז ןבָאה קאיוואּפ םעד --

 ..עבמָאב רעשישטַײד א ןופ עמרוט רעד טימ םענייניא ןרעוו ןסירעגפוא ןלָאז עט
 -ייז ייז רעדייא --- ,ןָאטעג ףרָאװ א רענייא טָאה --- ,שטַײד םעד סנאווא ןא --

 ,עשראוו ןופ ןפָאלעג ןענ
 -קעלא וצ ןָאטעג סיר א ךיז ןוא טלעטשעגּפָא םיא שועדאט טָאה -- ,טראוו --

 -רעה .ורעזער ךָאד רימ ןבָאה .ןלאפעגנייא טינ רימ זיא סָאד --- ,ןרעדנאס
 -אבסיורא רָאנ םיא ןפראד רימ .עיזיוויד עצנאג א ןַײז ןָאק טרָאד .וורעזער ןכעל
 | .ןעמוק

 זיב ,ןענעפע םיא ףראד עמ .שועדאט ,קאיוואּפ םעד ןענעפע ןעמ ףראד זיא --
 סָאװ ,עשראוו ראפ ןגָאלש ךיז עטַײרפאב יד ןלָאז ןגרָאמ ןוא ,ןגָאט ןבייהנָא טעוו סע
 יו ,עשראוו ןקידייטראפ ןלעוו ייז .ןעמונעגוצ ייז אב ןבָאה טניה רערעדעוולעב יד
 יד ןיא ריצאּפש ןייק טינ ןוא ...למיה רעד טינ ריד זיא סָאד .שועדאט ,ןטָאירטאּפ
 ,סעיילא רעװָאדזאיוא

 טפראדאב טלָאװ רע יװ ,רעלדנעטשרעדיוו עלא ףא ןָאטעג קוק א טָאה שועדאט
 .;טעפאטש םוצ ןפורעגנָא ךיז ןוא ,עמָאקסאה .יד ןגיוא יד ןיא ייז אב ןענעיילסיוא

 ףא ןלָאז ןגרָאמ .סולשאב רעזדנוא רעביא ביג ןוא באטש ןיא קירוצ ףיול ---
 ,ןטנאטסערא יד ןגָאלש ךיז עשראוו ןופ ןסאג יד
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 ,עטיירפאב יד ---
 ,רעלדנעטשרעדיוו יד טּפאכעגרעטנוא ?יטש ןבָאה --- ,קאיוואּפ ןופ ---
 ,ןדנווושראפ זיא טעפאטש רעד
 .עווש א ךָאנ יו ,גנומיטש א ןעוועג זיא יישנארט ןיא
 ;ןרעדנאסקעלא וצ ןגיובעגנָא ךיז טָאה שועדאט
 -ייטראפ ןגרָאמ טעוװ עשראוו ןופ דעװַאק םעד ...לָאמא טפערט סע סָאװ טָא --

 ,קאיוואּפ רעד ןקיד
 זא -- ,רעדנאסקעלא טּפאכעג ךיז טָאה -- ,ןגָאזנַא ןעוועג טפראדאב טָאה עמ ---

 ,,,ליטש ןריפכרוד סע ףראד עמ ...שאר ןָא
 ,ןיליטשראפ ןלילא ייז ןלעוו סָאד ---
 ןעוו ,טסווװעג טינ טָאה עמ .טעיירקעג טינ טכאנ רענעי ןיא ןבָאה רענעה ןייק

 עטפָא רָאנ .עטירד יד -- ןעוו ןוא עטייווצ יד --- ןעוו ,עריומשא עטשרע יד זיא'ס
 יד ןעוועג ןענַיז סָאד ןוא ,טַײצ וצ טַײצ ןופ טסעומשעגכרוד ךיז ןבָאה ןסָאשרעביא
 -עגנָא ןבָאה סָאװ ןוא טכאנ רעד ןופ סעריומשימ יד טלייטעג ןבָאה סָאװ ,םינָאמיס
 .גָאט ןופ םוקנָא םעד טגָאז

 -יטכאנאב רעד ןיא טכליהעגכרוד טָאה סָאװ ,עריומשימ רעטייווצ רעד ךָאנ ןוא
 באטש ןשידרערעטנוא םענופ ןענייז ,לָאמאטימ ןטאמָאטװא עכעלטע ןופ טפול רעק
 ךיוא ,ןגָארטעג ןבָאה ייז סָאװ ,רעוועג םעד טימ ץוכ ,עטנּפָאװאב ,ןשטנעמ סיורא
 זייוורעטרע ןענייז ייז .סעטאנארג-טנאה טימ ןוא ןטנעמורטסניא ענעדיישראפ טימ
 "ווו ןוא טנעוו יד ןיא טּפעלקעגנַײא ךיז ייז ןבָאה זייוורעטרע ,ךיוב ןפא ןכַארקעג
 ,סעוורוכ יד ןופ רעקיטשכָארב יד טימ ןסָאגעגפיונוצ ךיז ייז ןכָאה ּוו-טינ

 -אקעצ יד טימ ,עטדנעשעג א ןוא עטעקאנ א טיירפשעצ ןגעלעג זיא טָאטש יד
 טרעקפצה א ,טָאטש יד ,ןגעלעג זיא יז .ןרעיומ עטרעדָאנקעצ ןוא ןסאג עטעשטעיל
 "עג גָאט ןצנאג א ןופ ענעדנושעגּפָא ןא ןוא ענעסימשעג א ,עטשעלאכראפ א ןוא
 -םיל ןרעוו לָאז סע ,גָאט ןרעוו לָאז'ס ,טראוועג טָאה ןוא ןרעוו ןגָאלשעג ןוא טקָארב
 ןקָארב ןוא ןעוועטאק רעדיוו יז לָאז עמ ןוא ןדנּוװ עריא ןקעדּפָא ךיז ןלָאז סע ,קיט
 ןוא ןפיוה ןופ רעכעל ןוא רעקיטשכָארב יו רעמ זיב ןוא טכאנ זיב גָאט ןצנאג א
 ןיא טעװ טַײקטסיװ יװ רעמ ןוא ןבַײלב טינ ריא ןופ ןלעװ רעטצנעפ ןופ רעכעל
 קירוצ ריא ןופ טעװ עס זיב ןוא ןריצאּפשמורא טינ ןטניוװ יד טימ םענייניא ריא
 ,.ןהיוװָאװ-והיוט יוװ ,רעמ טינ .והיוווָאװ-והיױט ןרעוו

 ןופ ןטנאטסערא יד ןעיירפאב ןעגנאגעגסיורא טכאנאב זיא סָאװ ,עּפורג יד
 ,טָאטש רעטשעלאכראפ רעד רעביא ריצאּפש ןעמייהעג ריא טצעזעגרָאפ טָאה ,קאיוואפ
 םעד וצ טגיילעגוצ ךיז ייז ןבָאה רעבַײל עטציהעצ ןוא עטרעטאמעגסיוא יד טימ
 -צראה ענעגייא סָאד ריא ןיא קידנרעמאהנַײרא ,טָאטש רעד ןופ ביל ןטקידגּוװוראפ
 ןטלָאװ ייז יו ,ךיז ןופ טיײקמעראוו עטצעל יד ריא ןיא קידנסיגרעביא ,שינעּפאלק
 -ניירא ייז ןיא טָאה יז סָאװ ,ןטפאז יד דרע רעשיליוּפ רעד טרעקעגמוא םוראיוזא
 ,טפירטעג

 ,טנייפ םענופ ןרעו טקרעמאב טינ לָאז עמ ,גנאג אזא ןופ םימַײט-טּפױה יד ץוכ

 ןלפ



 ןוא רעקיטשכָארב יד ראפ ,סעוורוכ יד ראפ ינק יד ףא ךיז ןזָאלּפָארא םעד ןיא זיא

 רעכעלרעַיפ אזא סעּפע ןעוועג ןלאטראווק עטמעלָאכראפ ןוא עטעדנוווראפ יד ראפ

 ךיז ןסיגנעמאזוצ רעקידנאנארעדיוו אֹוא -- ךָאנ ןוא י"ווָא-דעביק; רעשיגארט ןוא

 .יףָאס ןזיב טַײהײרט ןופ עּווש עמוטש א ןוא דרע רעכעלבַײל רעד טימ

 ,גָאר ןדעי ןיא ,ןייטש ןדעי ןיא טקוקעגנַײיא ךיז ייז ןבָאה שינרעטצניפ רעד ןיא

 ןבָאה ייז .רעיומ םענעבילבעג ץנאג ןדעי ןיא ןוא םיוב םענעבילבעג ץנאג ןדעי ןיא

 ןוא ,ענערָאװעג ווערָאכ ןגעלעג טציא ןענייז סָאװ ,ןסאג יד ןעזעג םינ גנאל ןיוש

 -טבילראפ רעייז טימ ,רעקאלפ ןקידרעביפ ןטצעל רעייז טימ ,ןגיוא יד טימ זיולב

 ענעלאפעגמוא יד ןביוהעגפוא ייז ןבָאה ,קיטשכָארב רעדעי ראפ קעטייוו ןוא טַײײק

 סָאװ ,רעכעל עטעשזאסראפ עטליוהעגסיוא ערעייז ןיא טעכָאפעג קיטכיל ןוא טנעוו

 רעד ןופ רעטצנעפ עקידנפור ,עכעלטימעג ,עקידיירפ ןעוועג גנאל טינ טשרע ןענַײז

 .עשראוו רעטמעלָאכראפ לסיב א ןוא רענייש

 ןעמווושעג ןטלָאװ ייז יוװ ,ןטייווצ ןפא טרָא ןייא ןופ יוזא ךיז קידנפראוורעביא

 ןרעדנא ןטימ רענייא טקוקעגרעביא ךָאד ךיז ייז ןבָאה ,עסאמ רעטכידעג א ןיא

 ;סטייווצ א ףא טָא ,סנייא ףא טָא ןגיוא יד טימ טייהרעמוטש קידנכאמ םאזקרעמפוא

 רערעטצניפ א וצ ךעלנע ,ּוװ ,עקישזד רעד וצ ןבילקרעד ךיז ייז ןבָאה יוזא ןוא

 .קאיוואּפ רעד ףורא ןסירעג ךיז טָאה ,דרע רעד ןופ ףוא טייג סָאװ ,עראמכ

 ,ןענאטשעג זיא יז .ןרָאװעג טכאוואב סינ םענייק ןופ גנאל ןיוש זיא עמרוט יד

 .ךיז לָאז'ס ,קידנטראוו ,ּפָאק ןרעביא קאז א ןיא יו ,שינרעטצניפ רעד ןיא ןָאטעגנָא

 -גיא ריא טימ ןטישרעדנאנאפ ךיז לָאז יז ןוא רענוד רעקידנביוטראפ א ןרעהרעד

 ,טקידעבעל ןסערפ ןרָאי עגנאל ןופ םענעּפמודראפ א ,דייוועג

 סָאװטע ,רעכיוה רעד וצ ןעגנאגעגוצ זיא יז .טלעטשעגפוא ךיז טָאה עּפורג יד ||

 ,טנאוו רעטאוועלוטוס

 .ןאלּפ ןטיירגעגוצ רעירפראפ םעד ןליפסיוא ןעמונעג ייז ןבָאה רעטרעװ ןָא

 יד ןבעל רעיױט םעד ןיא טעזירהעגנַײרא ךיז ןלערד ןוא סרעבגע ןבָאה טָא

 -ץגּפָא יירד ךָאנ ,ץלָאה ןליופ םענופ ץכערק א טרעהרעד ךיז טָאה טָא .סעסיוואז

 ןוא ,סעמ א יװ ,רעיוט םעד ףוא ןבייה טנעה טכא ןוא ,ןעגנוגעוואב ענעטסָאמ

 .דרע רעד ףא קעווא למוט ןָא םיא ןגייל

 -- ,ערעדנא יד וצ ענייא ןָאטעג גָאז א ןגיוא ךיז ןבָאה --- ,ערוועכ ,רעטַײװ --

 .שאר ןָא ןוא .רעטַײװ

 ,קאיוואּפ םענופ .קינייװניא ןופ ןעגנאגעג זיא שאר א רָאנ

 ,שעִיי ןופ שאר א :רעטימעג ענערָאװעג דליוו ןופ ,שאר רעד ,טצעזעג טָאה רע

 "טיוט ןופ שאר א ,ןריהעג עטצאלּפעג ןוא סעכיומ ענערָאװעג טביוטראפ ןופ שאר א

 ןוא רעגנוה טימ טשימעגסיוא ,טַײקטליײטרוראפ ןוא רעקפעה ןופ שאר א ,קערש

 ,םורבעג א ,יָאװעג א .ןרָאי ןוא םישָאדאכ ,געט עטצאלּפעג ןופ שאר א ;טשרָאד

 יד אב ןענאטשעג זיא ץלא סָאד ןוא .ןעלגרָאג יד טימ יוװ ,רענייב יד טימ רעמ ןיוש

 וצ ןרירוצ ךיז לָאז רעצעמע ,טראוועג ןוא טסערּפעגפיונוצ ,טראּפשעגפיונוצ ןריט

 .ןָאט םעטָא ןא ייז ףא לָאז רעצעמע .ןסיורד ןופ ייז
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 רעדליוו ,ךעיוק ןוא ןיזנאוו ןדייוועגניא ערעטצניפ יד ןופ ןבָאה ןָאטעג סיר א ןוא
 ,ןזוילש עטראּפשעגפוא ךרוד עיכיטס א יוװ ,רעטמיוצעגמוא ןוא

 -יירפ ךָאנ ןופ ךעיוק-סיײרפוא ןטימ ןרָאװעג טליפעגנָא זיא ףיוה-עמרוט רעד
 ןיא ןגיוא יד ןסירעג ןבָאה יז .ןשטנעמ עטרעגנוהעגסיוא ןוא עטקנעבעגסיוא טַײה
 סָאװ ,טנעו ערעטצניפ יד טרעגלאוועג ךיז ןבָאה ןיילא םעד ןופ זיולב .ןטַײז עלא
 רעד ןופ רעייגכרוד ןוא רעדניק ןקָארשעג ןרָאי לפיוו-טסייוו-ךעור"רעד ןבָאה
 ;ןּפיל יד ףא ןגעלעג ןעמעלא אב זיא טרָאװ ןייא ןוא .עקישזד

 ךָאנ זיא לגיצ רעצנאג א ,לגיצ א ?עשראוו ןופ ןבילבעג ךָאנ זיא ןייטש א --
 ?טָאטש רעד ןופ ןאראפ ץעגרע

 ןוא ןסיירפוא יד קידנרעה ןוא טכענ ןצפופ ןוא געט ןצפופ טראּפשראפ קידנציז
 יז ןבָאה טציא .ןגיוא יד טכאמעגוצ טינ עגער ןייא ןייק ףא יז ןבָאה ,יירעטיש יד
 ןייק ןבילבעג טינ ןיוש זיא ןיילא טָאטש רעד ןופ רָאנ טיג זא ,ליפעג א טאהעג
 ןיא ןוא שא ןיא ןרָאװעג ןלָאמעצ זיא דרע עצנאג יד זא רָאנ ,לגיצ רעצנאג ןייא
 ,ביוטש

 טימ קידנגערפ ,ןטַײז ענעדיישראפ ןיא ּפעק יד טקערטשעג ןבָאה עקינייא
 :גנורעדנוווראפ

 ?טכאנ יצ גָאט --- טציא זיא סָאװ ---
 עטיירפאב לייט ןסיורג א אב ןענַײז טַײצ רעד ןיא טַײקיסעמלגער ןופ ןפירגאב

 ,םיור ןופ שוכ םעד טימ םענייניא ןעמונעגּפָא ןעוועג
 "עג ןבָאה עקינייא ,עדנילב יװ ,טנעה יד טימ טפול יד טּפאטעג ןבָאה עקינייא

 ;ןיירא טכאג רעד ןיא ןגירש
 ?עשראוו זיא ווו --
 ענייא ,למוט ןטמיוצעגמוא סעילאווכ טכא ןָאטעג לקייק א ךיז ןבָאה עלַײװ עלא

 :ןעוװעג זיא עילאווכ עטנַײנ יד ןוא ,עטייווצ יד קידנציילפראפ
 | ?טַײרּפאּב זדנוא טָאה רעוו --
 יז ןקיוראב .סעכיוק עכעלשטנעמ רעביא ןעוועג זיא טַײקליטש וצ ייז ןעגנערב

 ןעוו ןוא .ךעלגעמוא ןעוועג זיא ןעמיוצנייא למוט םעד .טנָאקעג טינ רענייק טָאה
 ,ךיז ןופ ןיילא ייבראפ זיא גנורעדנווװאב ןופ דָאלסיױא רעשייייכיטס רעטשרע רעד
 טראּפשעגפוא טָאה סָאװ ,עּפורג רעד וצ ןעגנאגעגוצ עטיירפאב יד ןופ רענייא זיא
 טזָאלעג ןיילא ךיז ןוא ייז ןופ םענייא ןיא ןקוקנַײא ןעמונעג ךיז ,קאיוואּפ םעד
 ;ןטכארטאב

 ?ךימ טסנעקרעד --
 ,סיורָאפ ּפָאק םעד ןפרָאװעגסיױרא ןוא גיוא ןייא ןָאטעג שטיינק א טָאה רענעי

 א טימ יװ ,ןייצ עסַײװ ?יומ א טימ שינרעטצניפ יד קידגדַײנשפוא ,לגיופ א יװ
 ;רעסעמ

 ?ךיד ןעקרעד ךיא יצ ...ךאטס ..,טייהרענעדנושעגּפָא --
 םעד רעביא םָארטש רעמעראוו א ןעגנאגעגכרוד זיא -- ,רענעגייא ןא --

 ,למעזעג ןקיטכאנאב ןכעלנייוועגרעסיוא
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 -עגפוא-קידיירפ טקוקעג ןבָאה ןטנאטסערא עטיירפאב .טשוקעצ ךיז ןבָאה ייז
 רע טעװ רעשפע .רעכָאב םעד וצ רעמענעּפ ערעייז ןגָארטעגוצ ךיוא ןוא עטגער
 ךיז ןבָאה ייז .טנעָאנ ןעמעלא ןרָאװעג ךַײלג זיא רע .ןענעקרעד ייז ןופ ןצעמע ךיוא
 :ןעקנּוװעגרעביא

 ,קאיוואּפ ןיא ריטראווק טאהעג ךיוא ָאד טָאה רע .רענעגייא ןא --
 -עגמוא ןופ גַיײטשפוא םעַײנ א ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד רעדיוו זיא ץלא ןוא

 ןופ יא --- טייקסאלב עקילייה א ןסָאגעגסױא ןעוועג זיא ןעמעלא ףא .שאר ןטמיוצ
 ענעמוקעג יד טלגנירעגמורא יז ןבָאה עלא .גנוגערפוא ןופ יא ,טייקטרעטאמעגסיוא
 ,באטש ןשידרערעטנוא ןופ עּפורג

 יד טונימ ןייא ןיא ןרָאװעג טלעטשעג ןענַיז סָאװ ,ןגארפ רעטנזיוט יד ןשיווצ
 קידעבעל א ןרעה קעשייכ טימ ,םעטָא ןא ןָא ,רעגַײנ טימ רעיירפאב ענעמוקעג
 טָאה --- ,ַײרּפ רעד ןופ ןשטנעמ א ךָאנ טַײקטקנעבעגסױא טימ טאלג ןוא טרָאװ
 ײּפש א טימ םענייניא ןרָאװעג ןפרָאװעג זיא סָאװ ,עגארפ א טכליהעגכרוד ךיוא
 :טנאוו רעטרעגלאוועגנייא רעד רעביא

 ?ןדלָאי יד ,דלאפָארטנָאק א ייז ןעיירד סָאװ --
 סע סָאװ ןיא ,ןרעלקרעד ,גָאט ןרָאװעג זיא'ס זיב ,ןבעגעגנַײא ךיז יז טָאה ךָאד

 ןזיוועגסיורא ךיז טָאה סָאװ ,רעד ןעמונעג ךיז ףא טָאה טַײקרעװש עצנאג יד ,טייג
 ;:םענעגייא ןא ראפ

 רימ .סיפ ץעגרע ןלעטש ייז .ָאטשינ דנאל ןיא ןענַײז םיטאבעלאב ןייק --
 ןָאטעג ךאמ א רע טָאה --- ,טָאטש רעד ןופ םיטאבעלאב עקיצנייא יד טציא ןענַײז
 ,רימ -- ,ןטנאטסערא עטיירפאב למעזעג ןצנאג םעד רעביא טנאה רעד טימ

 ןייק ןעוו ,טָאטש רעד ןופ םיטאבעלאב ראפ זדנוא ןעמ טכאמ טרעדניצא --
 ןגיוא יד ןופ ץילב א טימ ןָאטעג ףרָאװ א רענייא טָאה --- ,ָאטשינ ןיוש זיא טָאטש
 -ראפ טינ ךָאנ טָאה ייז ןופ רענייק סָאװ ,ןשטנעמ למעזעג ןטעילאווכעגפוא םעד וצ
 ,ייז טימ רָאפ טמוק סע סָאװ ,ןענאטש

 ךיז טָאה -- ,טנעה ענעגייא יד טימ ןבעגקעווא טינ עשראוו ןלעוו רימ ןוא --
 -גייק ןרימ יוװ -- ,עּפורג רענעמוקעג רעד ןופ רעכָאב רעד טכאמעג קידנרעה-טינ
 ,טנעה ענעגייא יד טימ טיַײהיירפ רעזדנוא ןבעגקעווא טינ לָאמ

 ךיז ןבָאה עקינייא .עמָאשענ רעד זיב ןעגנאגרעד ןענייז רעטרעוו עקיזָאד יד
 ,טָאטש רעװערָאכ א ןופ ןַײז לָאז ,םיטאבעלאב-טָאטש ןופ גנאר םעד ןיא ןעזרעד ךָאד
 עטפיורשעגפוא ןוא עטרעטאמעגסיוא יד וצ טלכיימשעג עלעסיב א ךיוא טָאה סָאד
 -עגנייא ןא רעבָא ,למוט עילאווכ עַײנ א ןעגנאגעגקעווא ןיוש זיא סע ןוא ,רעטימעג
 ;דגעװנָא ןרָאלק א טימ ןוא ענעטלאה

 ,רעוועג --
 ,ןזַײא רעקיטש ןַײז זָאל ---
 ,ןעמָאל --
 ,רעוועג ---
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 "סיורא טינ לָאז למוט רעד זא ,עפורג יד טקיורמואב ןטסרעמא טָאה'ס סָאװ ,סָאד
 ןעילפ טינ לָאז גנומענרעטנוא עצנאג יד ןוא ןשטַײד יד אב טכאדראפ ןייק ןפור
 .ןעשעג טינ זיא ,ּפָארא ּפָאק ןטימ

 גָאט א ןופ טורעגּפָא ךיז ןבָאה ייז .ןפָאלשעג ןענַיײז רעבראדראפ עשישטַײד יד
 רע ,ןביוהעגנָא טינ ךָאנ ךיז טָאה גָאטסטעברא רעייז ןוא .טעברא רעשירעטכינראפ
 "יז ןעוועג ןענייז ייז .טפאשדנאמָאק רעד ןופ טפירשרָאפ ןטיול ןבײהנָא ךיז טעוו
 ,ןלייא וצ סָאװ םינ ךיז ןבָאה יז זא ,רעכ

 ,סקוװ ןצנאג ןיא ,עטכיײלגעגסיױא ןָאטעג ייג א ןבָאה סעגנעמ עטַײרפאב יד ןוא
 ,עּפורג רעד ןופ עטריפעג ,ןעגנאגעג ןענַײז יז .עשראוו ןופ ןסאג עווערָאכ יד רעביא
 ,רעוועג ןעמוקאב ייז ןלעוװ טרָאד .באטש ןיא טקעריד

 -מרָאפ יד ,סעוורוכ יד טלטרעצעג ןוא טעלגעג טָאה ןַײש עקיגָאטראפ עזָאר א
 טינ טָאה עטיירפאב יד ןופ רענייק .ןרעיומ עטלּפירקעצ ןוא סאג רעקיטש עזָאל
 ייז ווו ,ןסקאוועג ןענַיז ייז ּוװ ,ןרָאװעג ןריובעג ןענַײז ייז ּוװ ,םָאטש יד טנעקרעד
 ייז ,טייהיירפ יד ןעמונעגוצ ייז אב טָאה'מ ּוװ ןוא טליּפשעג זַײװדניק ךיז ןבָאה
 ?ייז ןענייז ּוװ :ןגיוא ענעסירעגפוא טימ ןעגנאגעג ןענַײז

 ןטלָאװ ייז יװ ,עסיפט ןרָאי יד ןָאטעגּפָא ייז ןופ ךיז ןבָאה קילבנגיוא ןייא ןיא
 ןבָאה ייז יו ,טָאטש רעד טרעקעגנָא ךיז ןבָאה ייז ,טראּפשראפ ןעוועג טינ לָאמניײק
 ,בוטש רעייז רעביא טנאּפשעג ןבָאה ייז .סעמאמ ערעייז טרעקעגנָא ךיז

 ,למייב ןכַארבעגנַײא ןא ןביוהעגפוא ןוא ןגיובעגנָא ךיז קידנעייג טָאה רענייא
 -עגסיוא סע ןוא ,ןָאזאוו ןטרעקעגרעביא ןא םייה רעד ןיא ןבייהפוא טגעלפ רע יו
 עלייו א ךיז טָאה םיא .קורב םעד ןעמארּפָא טלָאװעג ךיז טָאה םענייא .טכַײלג
 זיא רענייא ןוא .גָאט ןרעוו טעוו'ס ןעו ,רָאפכרוד םעד ןרעטש טעוו סע זא ,טכאדעג
 -נייא ענייז רעביא טלקייקעג ךיז ןבָאה ןרערט ןוא ןגיוא יד ןסירעגפוא ןעננאגעג
 ,ךָארב ןיא ןוא ביוטש ןיא ,קורב ןפא ןלאפעג ןענַײז ייז ,ןקאב ענעלאפעג

 ןטימעג ןבָאה ייז .ףיוה א ןיא ןַײרא ןענַײז ייז .באטש ןיא ןעמוקעגנַא ןענַײז ייז
 ןעוועג ןיוש זיא יד רעבָא .עוורוכ א ךאנ ..ףיוה ןטייווצ א ןיא ןיײרא ןוא עוורוכ א
 .עטריקסאמראפ א

 -טכאלש ןעמונראפ ןוא טָאטש רעד רעביא טמָארטשעצ ךיז יז ןבָאה ןטרָאד ןופ
 ,ןטסישאפ יד טימ ןגָאלש ךיז ףא סעיציזַאּפ

 ןופ ךיז ןטלאהאבסיוא :טריצילּפמָאק טינ ןעוועג טלמעד ןיוש ןיא עמָאכלימ יד
 עטס סָאװ טימ ,סעקישטטאמָאטוװא יד ןגָאלשּפָא ןוא ,ּוװ ןאראפ זיא'ס ביוא ,עבמָאב א
 .ןרעוו טעגראהעג -- ןוא ייווצ א ךָאנ ,גָאט א ךָאנ ייז ןגָאלשּפָא .ךיז טזָאל

 -נָא ןטכאלש עקיזָאד יד ןיא ןיוש ןעמ טָאה עמכָאכ עשירעטילימ עסיורג ןייק
 ,טפראדאב טינ ןדנעוו

 -רוראפ ןופ ןיײזטסּוװאב ןצנאג םעד אב .קילייה ןעוועג זיא ךיז ןגָאלש רעבָא
 ךיז טכאלש רעכיילג-טינ רעקיזָאד רעד ןיא טָאה רעטיירפאב רעדעי .טַייײקטליײט
 ןייק סָאװ ,דנאל םוצ ןוז א ןופ ןליפעג ענַײז ןיא טרעטיילעג לָאמ ןעצ טליפרעד
 טָאה רע סָאװ וצ ,רע טסייוו טציא טָא .םיא אב ןעמענוצ טנַאקעג טינ טָאה קאיוואפ

199 



 סָאד יוװ ,טָאטש רעד ןופ סָאבעלאב זיא רע -- ,ָאי ,ָאי .טלעוו רעד ףא טבעלעג
 -כיר ןוא ךעלטנרָא ,קאיוואּפ םעד ןראּפשפוא ןסייב ,גָאטראפ טלמעד טָאה לרעכָאב
 ,טגָאזעג קיט

 -עגּפָא זיא עמ .סייה ןעוועג זיא'ס .טמעראוועג געט ענעי ןיא ךָאנ טָאה ןוז יד
 -רעביא עלַײװ עלא ןוא סעדאקיראב ןלעטשפוא ןופ רָאנ טינ סייווש טימ ןעגנאג
 ,ביוטש םענופ ןרָאװעג טקיטשרעד זיא עמ .ץיה רעד ןופ רָאנ ,סעיציזָאּפ יד ןגָארט
 זיא סעיילא רעװָאדזאיּוא ןופ ןעוו ןוא .לגרָאג ןיא ןוא ןּפיל יד ףא ןכַארקעג זיא רע
 .ןרעוו וצ טעגראהעג קעטייוו א ןעוועג זיא ,עלעטניוו א ןפיול וצ ןעמוקעג

 סָאד ןָאטעג יצ א רענייא טָאה -- !?אה ,סעיילא רעװָאדזאיוא ןופ עלעטניוו א --
 --- .ןעמוקעג זיא עלעטניוו סָאד ןענאוונופ ,טַײז רענעי ןיא זדלאה םעד ןוא םענָאּפ
 ...טנעקרעד רעבָא ,ךעייר ןַײז טרעהעג טינ רָאי טכא בָאה ךיא שטָאכ

 -עג סע טלָאװ רע יו ,עלעטניוו סָאד ןעמעטָאנַײרא ןייא ןיא ןטלאהעג טָאה רע
 .ןסַײרּפָא טינ ןופרעד ךיז ןָאק ןוא ןעקנורט

 רע טָאה ,טרָאד קידנציז שטָאכ ןוא .טסיגוימָאק א ךָאנ ןַיײרא רע זיא עמרוט ןיא
 םענעגייא ןַײז טיול ,ךָאד ךיז רע טָאה ,טנַאקעג טינ ייטראּפ רעד ןיא ןייגרעבירא
 ,טסינומָאק א יו טכארטאב ,ןבשזעכ

 ןופ טניוו ןקאמשעג םעד קידנעמעטָאנַײרא ,רע טָאה --- ,טסינומָאק א ראפ ---
 ןגעלעג זיא רע עכלעוו טימ ,םירייוואכ יד וצ טדנעוועג ךיז ,סעיילא רעװָאדזאיּוא יד
 טלעוו רעד ףא ןעוז ,ןרעװ טעגראהעג וצ יײרענַײװש א זיא --- ,יישנארט ןייא ןיא
 סע טסייוו ראפ ןעמענּפָא ןוא .רע ףראד ןבעל ...ךעלעטניוו עכלעזא ןאראפ ןענַײז
 -- רעוו ,עזערעב-זוטראק ראפ -- רעוו ,קאיוואּפ ןראפ רע ,טַײצ לפיוו ךעור רעד
 ,סעקשיק יד ןיא ןפערט ייז לָאז דנארב א ...ווטָאקַאמ ראפ

 .ָאּפעד ןיא טעבראעג טָאה רע .ןאבנזייא רעד ןופ .רעטעברא ןא ןעוועג זיא רע
 ןעייג ןגוצ יד יוװ ,ןקוק רע טגעלפ ןטרָאד ןופ ...גוימָאק ןיא ןיײרא רע זיא ןטרָאד
 ,ןַײרא ןעמיורט ענַײז ןיא ,ךערזימ ףא ּפָא

 ןוא .עינאּפמָאק עשילגנע ןא עיסעצנָאק א טאהעג טָאה ןאבנזַײא רעד ףא רָאנ
 ןעמ טָאה .ןטסיגוימָאק עשיליוּפ ןייק טפראדאב טינ טָאה עיסעצנָאק עשילגנע יד
 ,קאיוואּפ ןיא טצעזעגניירא םיא

 רעוואכ א םענַײז םענייא ךָאנ טימ ןעייווצניא דמאז קאז א ןגָארטעג טָאה רע
 ;לגרָאג םענופ ךיוא ןסירעגסיורא ,ךיז קידנסַײרעטנוא ,ןוא קאיוואּפ ןופ

 ןופ ןסאג יד ףא סעדאקיראב ןגיילקעווא ןעוועג טפראדאב רימ ןטלָאװ יוזא ---
 ענעגייא יד טימ ןגָאלש ךיז ןוא ,עקידעבעל א ןעוועג ךָאנ זיא יז ןעוו ,עשראוו
 -עג טפראדאב טינ טציא רימ ןטלָאװ ...רעדנעלגנע ענעגייא יד טימ ןוא ןשטַײד
 זיא'ס ...קאיוואּפ ןופ סיורא ןענַײז רימ יוװ ,םעד ךָאנ גָאט ןטייווצ ןפא ןרעוו טעגראה
 -גנוי עקידעקעמש סָאד טּפוזעג רע טָאה -- ,ןרעװ וצ טעגראהעג ַײרענַײװש א
 ...ןוא --- םירווייא עקיטשרָאד ענַײז עלא טימ עלעטניוו עקיטסבראה

 ,ןפרָאװעגּפָא םיא ןוא ןבָארגצוש ןַײז ןופ טַײװ טינ ןסירעגפוא ךיז טָאה עבמָאב א
 רעװָאדזאיּוא יד ןופ עלעטניוו ןטראוורעד גנאל ןטימ ןקיטעזנָא םיא ךיז טזָאלעג טינ
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 עלעטניוװ םעד טָאטשנָא ןוא ,קאיוואּפ רָאי טכא ראפ ןעמוקעג םיא זיא סָאװ ,סעיילא
 ,לגיצ עטעשירקעצ ןופ ביוטש טימ ןוא עטָאלב טימ ליומ סָאד טּפָאטשעננָא םיא

 ;םיא וצ ןפָאלעגוצ זיא רעוואכ רעד .טעדנּוװװראפ ןעוועג זיא רע
 ,..ךאטס ,רעסאוו לסיב א ריד אנ --
 רעפיט ןעוועג זיא לכיימש םעד ןיא רָאנ .טלכיימשעג טָאה רעטעדנוווראפ רעד

 -ראפ טינ טָאה רעוואכ רעד רָאנ .טנאה רעד טימ ןזיוועג סעּפע טָאה רע .רעיורט
 .ןענאטש

 ...ךָאנ טסעוו וד ...טסבעל וד ...ךאטס --
 םענופ עטָאלב לסיב א ןגיּפשעגסיױא ,טנאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ א טָאה ךאטס

 ;טלביימשעגסיוא ןוא ליומ ןטקיטולבעצ
 רעד וצ .?ןייג ךיא לעװ ןעמעו וצ ..ןבעל ןבַײלב לעװ ךיא זא ...ןוא ---

 .?עיסעצנַאק רעשילגנע
 וטסדער סָאװ -- ,רעואכ רעד טרעטנומעג םיא טָאה -- ,ךאטס ,ּפָא זָאל ---

 ?טינ ןעד טסייוו ...םיטאבעלאב יד ןענַיז רימ ..?עיסעצנָאק ןגעוו
 ןַײז רעביא טדעד רענעי סָאװ ,טרעהעג טינ ןיוש טָאה רעטעדנוווראפ רעד רָאנ

 ןַָאטעג עוועגיר א םאזגנאל רעייז ךָאנ רע טָאה ליומ ןטקיטולבעצ ןטימ .ּפָאק
 ,ךימ ןוא ,ךיד ןוא ...ןאבנזַײא יד ...עיסעצנָאק ףא ןבעגעגּפָא יז ןבָאה ץלא --

 ..ןליוּפ ץנאג ...ןוא
 םוצ ףורא ןגיוא ענעּפָא טימ ןגיל ןבילבעג זיא ןוא ןָאטעג עּפירכ א טָאה רע

 ,ןדַײנשנַײרא ייז טימ טלָאװעג םיא ןיא ךיז טלָאװ רע יו ,למיה
 רעד ןעַײרשּפָא ןייא ןיא ןטלאהעג םיא טָאה -- ,סעּפע גָאז ...ךאטס ,ךאטס --

 .רעוואכ
 ךיז טָאה ןגיוא יד ןופ ...רעקיטלעוונעי א ןיוש ,למיה ןיא טקוקעג טָאה ךאטס

 -עג טרעווילגראפ זיא ליומ ןטקיטולבראפ םעד ףא ןוא ...רערט א טלקַײקענּפָארא
 ;ןַײרא טַײקיבײא רעד ןיא ןיוש לכיימש א טימ סנַײז טרָאװ עטצעל סָאד ןרָאװ

 ...סעיילא רעװָאדזאיוא ןופ ...עלעטניוו א ---
 -טאמָאטװא עשישטַײד ַײרד ןסירעגכרוד ךיז ןבָאה קריצאב-ץוש ןטייווצ א ףא

 ןוא טַײקכערפ טימ .קנעש א ןיא יװ ,יישנארט רעד ןיא ןיײרא ןענַײז ייז .רעל
 יד ןכאל ןעמונעג ,רעוועג טימ ןטַײז עלא ןופ עטקעטשאב ,ייז ןבָאה גנוטכאראפ
 יד ןופ ןָאטנָא םעד ףא טלציוועג ךיז ןבָאה ייז .ןיירא ןגיוא יד ןיא רעקידייטראפ
 :עטַיײרּפאב

 ?ןענייווש עשיליוּפ ,ראוו טכינ ,רעהא ןעמוקעג םייס ןופ טקעריד טַײז ריא --
 עקידנעטשלופ יד קידנליפ ,ןטאי יד וצ טנעָאנ ץנאג ןעגנאגעגוצ ןענַײז ייז

 ןטאמָאטװא יד .טַײקטפָארטשאבמוא רעייז ןיא ןוא רעוועג רעייז ןיא טַײקרעכיז
 רענייא ךיז טָאה טלמעד .דרע רעד וצ ןרער יד טימ ןעגנאהעגּפָארא ייז אב ןענַײז
 -רעדמוא ןופ ךיז ןבָאה ייווצ עקירעביא יד .קישטאמָאטװא ןא ףא ןפרָאװעגפורא
 יד טצינעגסיוא ןבָאה קילבנגיוא ןקיזָאד םעד .ןריולראפ קילבנגױא ןא טַײקטראוו
 א ןיא ןרָאטאפמוירט עשישטַײד ַײרד יד ןיוש ןענַײז טָא ןוא .קאיוואּפ ןופ ערוועכ
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 ןופ ןָאטעגסיױא ןיוש ייז ןענַײז טָא .סאה םענעלָאטש ןוא טנעה עקינייב ןופ ץענ

 ןענָאק ןעשטּווװאקס יװ רעמ סָאװ ,טניה ַײרד יװ ןיוש ייז ןענַײז טָא .רעוועג רעייז

 ןיש יײז ןענַײז טָא .סקּוװ ןיא רעצריק ןרָאװעג ןיוש ייז ןענַײז טָא .טינ ייז

 .ךעלרעכעל
 ּפָאק םעד ,טאי רעקינייב א ,רעכיוה א רענייא ייז וצ ןעגנאגעגוצ זיא --- ,ונ --

 -עגכרוד ייז ןגיוא עצראווש-קידנעילג ייווצ טימ טָאה ןוא טַײז רעד ןיא לסיב א

 ?אה !גנירעג ךַײא ןופ זיא רעו --- ,ךרוד ןוא ךרוד ףא ןטינש
 .ןגיוושעג ןבָאה ןשטַײד יַירד יד
 ייז ןופ םענייא גנוי רעכיוה רעד טָאה .--- ,עקשיק עשישטַייד ,ןָא ךיז זָאלב --

 ,גנירעג יװ ,יוזא טָא ,ךיז זָאלב -- ,ליומ םוצ טסיופ םעד ןגָארטעגוצ

 .ןזָאלב ןעמונעג ,טָאידיא רעטעילעמשטירּפ א יװ ,ךיז טָאה שטייד רעד

 ."גארט יד ןוא ,שזארוק ןבעגעגרעטנוא רעכָאב רעד םיא טָאה -- ,רעקראטש --

 לָאמ ןייא טכאל עמ יװ ,יוזא טכאלעג .טנוזעג וצ טכאלעג .טכאלעג טָאה ייש

 ,ןבעל ןיא
 .יישנארט רעצנאג רעד ןופ רעטכעלעג א ןבירטעג םיא טָאה -- ,רעכעה ---

 ,רעכעה ךָאנ ---
 ,ןָא םיא טוט --- ,יישנארט רעד וצ ןָאטעג דנעוו א ךיז רע טָאה -- ,ןטאי ---

 .ןבַײלב טעװ עקשיק רעד טָא ןופ סָאװ ,ןעז לָאז עמ .םענָאּפ א ןבָאה לָאז סע

 יד ןיא ןָאטעגרעביא ןעוועג רעלטאמָאטװא ַײרד יד ןענַײז םורא טונימ א ןיא

 טקישעגקעווא ןעמ טָאה עשָאבלאה רעייז .ןטנאטסערא עקיטכענ יד ןופ רעדיילק

 ,ןטעקשאק רעקאיוואפ יד ןָאטעגנָא ךיוא ייז טָאה עמ .באטש ןיא

 יד ןענאטשעג ןענַײז ,קאיוואפ ןופ רעדיילק עקסטנאטסערא יד ןיא ןָאטעגנָא

 סע יװ ,קידנרעטיצ ,עסאר רעשידרָאנ רעד ןופ רעייטשרָאפ עקיטולבנייר יירד

 -אטשעג ןענַײז ייז .טלעק א ןגָאלשאב ייז גָאט ןקיטסבראהגנוי ןסייה םעד ןיא טלָאװ

 ןוא ענעסירעגּפָא יד ףא ןגיוא עשיטניה טימ טקוקעג ןוא ןדנּוװ עטקאהעג ןיא ןענ

 .ףָאס ןפא טראוועג ןוא ןעגנוי ענעסילשעגּפָא
 יז ראפ טראוורעדמוא ךיז טָאה ןגױא עצראווש יד טימ רעכָאב רעד רָאנ

 ;ןפורעגנָא
 ןבָאה רימ .רעהא ןעמוק ןיילא לָאז רע ,ןרעַײא לארענעג םעד טגָאז ,טייג --

 טינ רעמ זדנוא רע לָאז ,ריא יװ ,ןדלָאי עכלעזא ןוא ,ךערּפשעג א םיא טימ

 .ןקיש
 :עדנאמָאק א טגנאלרעד רע טָאה סולש םוצ ןוא
 !שראמ --
 רעד .ןענאּפש טזָאלעג ךיז ןוא יישנארט ןופ סיורא ןענַײז ןשטַײד ַײרד יד

 יד ןופ םענייא עווכאּפ רעד רעטנוא קידנטלאה ,ןגירשעגכָאנ ייז טָאה רעכָאב

 :ןעמונעגוצ ייז אב סָאװרָאנ טָאה עמ סָאװ ,ןטאמָאטוװא
 !רעכעה !רעכעה !טקניל !סקניל ---
 ןדעי רעכַײב יד רעטנוא ןופ ןפרָאװעגסיורא ,ןשטַײד יד ,טנאּפשעג ןבָאה ייז
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 ןופ ןעגנוי יד ןוא ,םעטָא טקעלקעג ייז טָאה סע ןענאווזיב ,ךייה רעד ןיא סופ
 ןיא ןגינעגראפ ןטצעל םעד רעשפע טאהעג ןבָאה ןוא טקוקעג ןבָאה קאיוואפ
 ,ןבעל רעייז

 -רעייפ א טימ טַײז רעשישטַײד רעד ןופ טנגעגאב ןעמ טָאה ןשטייד יירד יד
 -טנדרָא ןא ןביוהעגנָא ךיז טָאה םורא טונימ עכעלטע ןיא ןוא .עבאח:ךערָאב ןקיד
 ,םענעג ןופ גנוטערטסיורא עכעל

 ןופ יירשעג א ..ערעדנא סָאד ףא סנייא ,ערעקיש יװ ,ןלאפעג ןענַײז רעזַײה
 יירשעג א .טנעוו עקידנלאפ ןופ יירשעג א .רעקיטשכָארב יד רעטנוא עקידנבראטש
 עצנאג ןופ יירשעג א .רעמייב ענעסירעגסיוא ןופ יירשעג א .רעכעד עקידנצאלּפ ןופ
 .דרע רעשיליוּפ רעטגָאלּפעגסױא רעד ןופ יירשעג א ןוא ןסאג

 ןיז רעטנזיוט .גנוקידייטראפ עשידלעה יד טרעיודעג טָאה געט עקיטולב ןעצ
 סָאװ ,סעדאקיראב ןוא רעקיטשכָארב יד ףא ןלאפעג ןענַײז דרע רעשיליוּפ רעד ןופ
 רעשיליופ רעד ףא ןלאפעג ןענַײז ייז .טָאטשניױרק רעד ןופ ןסאג יד טבעלאב ןבָאה
 טייחרעקידעבעל ךיז קידנלעוו טינ ןוא ןדיישעצ ריא טימ ךיז קידנלעוו טינ ,דרע
 .עניוס םעד ןבעגּפָא

 ןוא עוװערָאכ יד .ךעלטעלבגולפ טימ ןוא ַײלב טימ טלגָאהעג טָאה למיה רעד
 עקידנלאפ יד טָא טימ ןטָאשאב ןעוועג ןענַײז ןסאג רעוועשראוו עטקיטולבראפ
 -עביא ןדיימסיוא ,רעוועג סָאד ןפראוו לָאז עמ :ןעגנורעדָאפ ןוא ןגָאזוצ ,ןשינערָאװ
 ,סעקיװעשלָאב עשידִיי יד ןופ ןריפראפ ןזָאל טינ ךיז ןוא גנוסיגראפ-טולב עקיר
 ,דָאנג רעשישטַיד ןרעוו טדנעװעגנָא טעוו עמאזכרָאהעג יד וצ

 ,ןעגנוָארד ענַײז טינ ,עניוס ןופ גָאװרעביא רעכעלכיילגראפמוא רעד טינ רעבָא
 ןכַארבעגנַײא טינ עגער ןייק ףא ןבָאה ןגָאזװצ ענַײז טינ ןוא ןשינערָאװ ענַײז טינ
 םעד ויב ןוא .ליוק רעטצעל רעד זיב .ףָאס ןזיב ןגָאלש ךיז טַײקנסָאלשטנא יד
 ,םעטָא ןטצעל

 םעד גנוטכאראפ טימ שטַײד םעד טױעדַײלשעגקירוצ טָאה טנגוי רעוועשראוו יד
 עטצעל יד טימ םענייניא טרעדַײלשעגקירוצ םיא ,דעסעכ ןשיטכענק ןטגָאזעגוצ
 ,סענַארטאּפ

 ןטירעגניירא ךיז טָאה יימרא עשירעלטיה יד רָאנ יו ,געס עטשרע עמאס יד ןיא

 "רָאפ םעד ןפור טזָאלעג שָארפ ןָאפ ָאּפאטסעג ןופ ףעש רעד סָאה ,עשראוו ןייק

 ,טָאטש ןופ ןדִיי ןטסמענ

 רעטסלופ רעד טימ עקעטָאטראק א סושער ןַײז ןיא סאהעג טָאה שָארפ ןָאפ

 ,סעיסעפָארּפ ערעייז ,ןפוראב ערעייז .גנורעקלעפאב רעשידִיי רעד ןופ קיססיטאסס

 "מיס ערעייז ,גנודליב רעייז ,טַײקירעהעגנָא-ײטראּפ רעייז ,סנגעמראפ ערעייז

 סָאװ ,רענעק-שיערבעה ןוא -שידִיי טאטש ןצנאג א טאהעג רע טָאה ךיוא .,,סעיטאפ

 ,טקיטיינעג םעד ןיא ךיז טָאה רע ןעוו ,סעיצאטלוסנַאק ןבעגעג םיא ןבָאה

 רעשידיי רעטלא ןא ןזיוואב ָאּפאטסעג ןיא ךיז טָאה ָאש רעטמיטשאב רעד וצ
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 .ןקָאז רעד ןעוועג טלא זיא רָאי קיצעביז ןוא טכא

 רעד ןופ טינ ןעגנאגעגקעווא טלָאװ רע יװ ,טנגעזעג ךיז רע טָאה םייח רעד ןיא

 -כרוד .ןעקנארש-רעכיב ענַייז ףא טקוקעג גנאל טָאה רע .טלעוו רעד ןופ רָאנ ,םייה

 -ָאפס רעטרעדנוהרָאי ליפ רעביא ןגיוא עטּפאזעגנָא-רעיורט עטלא יד טימ ןפָאלעג

 -רָאי ןבלאה א רעבירא יז ןבָאה עלא סָאװ ,לביב רעד וצ זיב ןטּפירקסונאמ ןוא םיר

 ,יקציטאימעס גָאלָאליפ ןטנרעלעג םעד ,םיא טימ םענייניא טנױװעגּפָא טרעדנוה

 ,לבעמ ןשידָאמטלא ןרעװש םעד טימ טעניבאק ןעמיורעג ןכעלגנעל ןַיז ןיא

 ,למערעוו-ץלָאה םענופ טקידעשעג זייוורעטרע

 -ילַאּפ יד ףא ןעייר-רעכיב ענעסעזעגנַײא יד רעביא ןגיוא יד טריפעג טָאה רע

 -שיוט עטלא עקידעבעל רָאנ ,רעכיב םאטס ןעוועג טינ םיא ראפ ןענַייז סָאד .סעצ

 א ראפ סָאװ ןיא ןעלקעּפרעבירא ךיז רע ןָאק ייז טימ סָאװ ,טלעו רעד ןופ םיוו

 .ךיז טליוו םיא טרעדנוהרָאי
 .א יװ קידנעטש ןעוועג טַײקטעװערָאהעגסױא ןוא טַײײקטלא ןופ ןענַיז ןגיוא יד

 ןענאטשעג זיא רע .רעסאוו א ךרוד יװ ,ןעזעג םורא ץלא טָאה רע .טרערטראפ לסיב

 טימ ךיז טלָאװ רע יו ,ּפָאק םענעביוהעגפוא ןא טימ ןעקנארש-רעכיב ענייז ראפ

 רעד םיא ראפ ןעוועג ןענַײז ייז סָאװ ,םעד ראפ טקנאדאב ייז ןוא טנגעזעג ייז

 ,רעמיצ ןסיורג ןַײז ןיא ,בוטש ןַײז ןיא ,ָאד עמכָאכ ןוא ןסיוו ןופ לאווק רעסיורג

 ראפ ןסעקיולכאמ ןוא ןטַײרטש ענעדיישראפ ןופ ךליהּפָא ןטימ ןטליפעגנָא םעד

 ,ןבעל ןַײז וצ ןבָאה ייז סָאװ ,םעד ראפ טקנאדאב ייז טָאה רע .רָאי קיצפופ רעביא

 רעטנזױטרָאי ןופ ןבעל סָאד ןטּפָאהעגוצ ,ןשטנעמ א ןופ ןבעל ןקינימרעטצרוק םעד

 ןבעגעג ןוא טַײהנעגנאגראפ רעד ןיא ןסָאלשעגנַײא םיא טימרעד ןוא קירוצ ףא

 יד טימ טדנעוועג ,קידנעייטש ,יוזא .סיורָאפ ןטַײצ עטַיײװ ףא טפנוקוצ יד ןעז וצ

 טָאה ךוב א סנייא זא ,טקרעמאב רע טָאה ,רעכיב ענַײז ןופ ךעלדנקור יד וצ ןגיוא

 -עגסיורא ךוב סָאד ךַײלג טָאה רע .ןטייווצ א ןיא לײטּפָא ןייא ןופ טעשזדנַאלבראפ

 ןטערומשזראפ ןטכער םוצ ןגָארטעגוצ ,טנפעעגפוא סע ,סעליגער ןַײז טול ,ןעמונ

 ּווװ ,טרָא ןקיטכיר םעד ףא ןגָארטעגרעבירא סע ּפָאק ןופ לקָאש א טימ ןוא גיוא

 "ראפ טייטש ךוב ןייא זא ,ןעזרעד רע טָאה ךָאנ .ןייטש וצ ןעמוקעג םעד זיא'ס

 .רעהעג'ס יװ טלעטשעגקעווא ןוא ןעמונעגסיורא ךַײלג ךיוא סע רע טָאה .טרעק

 יד ןיא גנונעדרָא ןכאמ ןופ ךעור-סעכאנ רעד ןָאטעגּפָא טינ םיא ןופ ךיז טָאה'ס

 "עגרָאפ טינ טשינרָאג טלָאװ טלעו רעד ןיא יוװ ,קידנעטש יװ ,ןעקנארש-רעכיב

 רע טָאה ,רעכיב יד טימ ,ָאד ןוא ,טרעדנעעג טינ טשינרָאג ךיז טלָאװ'ס ןוא ןעמוק |

 ענַײז ראפ קִיֹור ןַײז רע טעװ .ןיילא ףראד רע .ןזָאלראפ וצ ןצעמע ףא ךיז טנַיפ

 ןעניפעג ייז רע טעװ ,ןפראדאב יז ןופ ןצעמע טעוװ רע ביוא זא ,רעניוװטימ עסיורג

 םיא זיא'ס זא ,ןסעגראפ ןצנאגניא רע טָאה טונימ רעקיזָאד רעד ןיא .טרָא רעייז ףא

 ףעש רעד ןעמוק וצ ןליופאב םיא טָאה'ס ןיהּוװ ,ָאּפאטסעג ןיא ןייג וצ טַײצ ןיוש

 ,שָארפ ןָאפ ךירדירפ
 טלַײעג ןבָאה ייז יו ,םעד טיול .טנַיײרּפ ייווצ ענַײז ןעמוקעגניירא ןענַײז סע

 ןוא ,עַײװעל ןייק וצ ןקיטעּפשראפ טינ ןליוו יז זא ,ןעניימ טנַאקעג ןעמ טָאה ,רעהא
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 ,קיטנעק ןעוועג זיא ,טעּפָאסראפ ןוא ןקָארשרעד ןעוועג ןענַײז ייז יװ ,םעד טול
 .עייוועל רענעגייא רעייז ןופ טַײװ ןעוועג טינ ןענַײז ייז זא

 אב ךיז טסירגאב עמ יװ ,ןגיוא עטזָאלעגּפָארא טימ טסירגאב ךיז ןבָאה ייז
 עג ןפורעגסיורא זיא יקציטאימעס רעטלא רעד זא ,טסּוװעג ןבָאה ייז .לוװַא ןא
 ,ךוזאב אזא טייטאב סע סָאװ ,טסּוװעג ךיוא ןבָאה ייז .ָאּפאטסעג ןיא ןרָאװ

 -קעווא טינ ,רעטנרעלעג רעטלא רעד טָאה -- ?סטוג ןגָאז ריא טעװ סָאװ --
 וצ ּפָאק םעד טיירדעגסיוא ,טנאה ןיא ךוב טנפעעצ א טימ קנארש ןופ קידנעייג
 ,טציז --- ,טסעג ייווצ ענייז

 קוק ןזָאלטכיזסיוא ןא ,רעטצנעפ םוצ ןעגנאגעגוצ זיא טסעג יד ןופ רענייא
 ;ןפורעגנָא ךיז ,ןעלסקא יד קידנבייהרעטנוא ,ןוא ןסיורד ןיא ןָאטעג

 ,ךעליירפ טשינרָאג ...ךעליירפ טינ סאג ןפא זיא'ס --
 ,ןגיוא יד ןָאטניחא ןיהּוװ ,טסוװװעג טינ טָאה טסאג רעטייווצ רעד

 ןָאטעג טיײרּפשעצ א קידשעִיי רע טָאה --- ...גנאל ףא ,סיוא טזַײװ ,זיא סָאד --
 -נערבסיורא טשינרָאג סע ליוװ ךיא ...סע טסייה ,ןדַיי ,זדנוא ראפ ןוא -- ,טנעה יד
 ...ליומ ןיימ ראפ ןעג

 ;רעטצנעפ ןכרוד ןסיורד ןיא ןָאטעג קוק א ךיוא ןוא טלעטשעגפוא ךיז טָאה רע
 ןוא ןטַײז עלא ןופ עניס טימ רענעכַאטשעגכרוד א ...סאג רעד רעביא טסייג --

 -ראהעג טינ ןוא ןבראטש זיא טָאג ןופ דעסעכ רעכיוה א ראפ סָאװ ,טסכארט
 ...ןרעוו טעג

 -צצ ןטלאהעג טָאה רע סָאװ ,ךוב סָאד טכאמראפ טָאה יקציטאימעס רעטלא רעד
 ךיז ןוא קנארש ןיא רעכיב ערעדנא ייווצ ןשיװצ טקורעגניירא סע ,טנאה ןיא טנפע
 ;ןפורעגנָא

 סאג ןפא ?טַײצ אזא ןיא רימ וצ ןעמוקעג םעצולּפ סעּפע ריא טַייז סָאװ ןוא ---
 ..ןדִיי ראפ טּפיוהרעביא ...קיורמוא יוזא זיא

 "אב ןעמ לָאז קנוװ ןפא זא ,ןרעדנא ןפא רענייא קוק א טּפאכעג ןבָאה טסעג יד
 ןביױהעגנָא ןוא ,ןעמוקעג ןענַײז ייז סָאװ וצ ,ןגָאז ןטלא םעד לֶאֹז סע רעװ ,ןסילש
 ןיוש ןעמ טָאה ךַײלג ןוא .ייז ףא ןָאטעג קוק א טָאה רעטלא רעד .עדייב ייז ןבָאה
 ;םענייא ןופ רָאנ לָאק סָאד טרעהעג

 יד ןופ טינ ..גנאג א ,יקציטאימעס עינאּפ ,רָאפ ךַײא ךָאד טייטש סע --
 ..גנעג עטכַײל

 :רעטייווצ רעד טָאה טצעזעגרָאפ ןוא ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע
 .ןייטשראפ ןעמ ףראד יוזא ...לאלק ןראפ גנאג א עמאטסימ זיא'ס ןוא --
 :ּפָאק ןטימ טלקַאשעג טָאה רעטלא רעד
 ,ןייג ןיוש עקאט ךיז ביַילק ךיא .ןייג ךיא לע ,ונ --
 :רעגייזטנאוו ןסיורג ןפא ןָאטעג קוק א טָאה רע
 -ראפ טינ ןעמ רָאט ןשטַײד יד אב ןוא .טַײצ יד טקנוּפ עקאט ןיוש זיא'ס --

 ,טקיטעּפשראפ עמ זא ,טנַיפ ןבָאה יז .ןקיטעּפש
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 רעד ןופ ןעמונעגּפָארא .טעדרעס ןצראווש םעד ןָאטנָא ןעמונעג ךיז טָאה רע
 םעד ןלעטשרעטנוא ךיז טסעג יד ןופ םענייא טזָאלעג ,לטנאמ ןצראווש םעד טנאוו
 ,לברא ןטייוצ םעד ןיא טנאה רעטייוצ רעד טימ ןַײרא זיא רע זא ןוא ,לברא
 :טנכערעגסיוא רע טָאה

 ...ןיוש ךיא קיטעּפשראפ -- טונימ ןייא ףךָאנ ---
 :טסעג עדייב ענַיז וצ טעווערעקעגסיוא ךַײלג ךיז ןוא

 ?טלָאװעג ריא טָאה ,ךעלטנגייא ,סָאװ ןוא ---
 | ,רענייא ןפורעגנָא ךיז טָאה --- ,ןטיילגאב ךייא ---
 -ייוצ רעד ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא טָאה -- ,יקציטאימעס עיִנאּפ ,ָאי ,ונ --

 סע סָאװ עלאמ ...סאג ןפא ןוא ..רערעווש א זיא גנאג רעד ..,ןטיילגאב -- ,רעט
 . | ...ךיז טפערט

 עלַײװ א ףא ,רעטצנעפ ןיא ןָאטעג קוק א ךיוא טָאה יקציטאימעס רעטלא רעד
 ןטלעז ןזַײװאב ךיז סנטצעל רע טגעלפ ריא ףא סָאװ ,סאג יד טלעטשעגרָאפ ךיז
 ןכרוד יוזא קידנקוק ןוא .ןטסישאפ יד ןעגנאגעגניירא ןענַײז סע טניז ,סרעדנוזאב
 ;ּפָאק ןטימ ןעלקַאש ןעמונעג רע טָאה ,סאג ןפא רעטצנעפ

 ,,?ןטיילגאב סעּפע סָאװ וצ ---
 ,ןגינעגראפ א ןָאטנָא ךיז ףא יו ,ןוא ןקעטש םעד ןעמונעג קיטסאה טָאה רע

 לָאמארעדיװ ןוא לטנעה עקיטאלג ענעבירעגסיוא סָאד ןטעלג ןביוהעגנָא רע טָאה
 :טסעג ענַיז וצ ןגיוא יד ןביוהעגפוא

 ...ןיילא ןייג לעוװ'כ ---
 ,ןגיוא עכלעזא טימ ןעקנארש-רעכיב ענַייז ףא ןָאטעג קוק א לָאמאכָאנ טָאה רע

 טָאה עמ סָאװ ,קידנעטש ייז טרעדנּוװאב עמ סָאװ ,סנקלָאװ יד ףא טקוק עמ יװ
 ןוא ןדניוושראפ ,קעווא ץעגרע ןעייג ,ןגיוא יד ראפ ךיז ןרעדנע סָאװ ןוא ביל ייז
 .רעיורט ןכעלשטנעמרעביא אזא רעביא ךיז ךָאנ ןזָאל

 ..ןעו ,רעטציא סעּפע סָאװ זיא ...ןיילא ןעגנאגעג ןבעל עצנאג סָאד ןיב'כ --
 יד יצ ,ןרילָארטנָאק ןעמונעג רע טָאה -- ,ןעמוק לָאז ךיא ,טרעדָאפעג ןעמ טָאה ,ונ
 ןופ ףעש רעד טרעדָאפעג טָאה ,ונ -- ,טעיליּפשראפ עלא ןענייז לטנאמ ןפא ּפענק
 ...ןיילא רעלטיה עליפא ןייז לָאז ...ָאּפאטסעג

 . ליד ןרעביא ןקעטש ןטימ ןָאטעג ּפאלק א טָאה רע
 ?סָאװ זיא ,סעווָאמאה-ךעלאמ רעד זא ןוא ---
 :ריט רעד וצ טזָאלעג ךיז טָאה רע
 / .ןעמ טייג ---
 טריפ רעטלא רעד זא ,טכאדעג ךיז טָאה'ס .ןעגנאגעגכָאנ םיא ןענַײז טסעג יד

 טנפעעגפוא טָאה רע .ּפעק עטזָאלעגּפָארא טימ ןעגנאגעגכָאנ ןענַײז ייז ןוא ,ייז
 ;ריט יד

 .ןעמ טגָאז ,ןגָאז וצ טָאה עמ סָאװ ןוא ---
 לסיב עטצעל סָאד ןסעגעגפוא ייז אב טָאה'מ יװ ,טליפעג ךיז ןבָאה טסעג יד

 ;ןָאטעג לציוו א ךיז ,ריט יד קידנכאמראפ ,טָאה רעטלא רעד ןוא ,טפול
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 .ײָאד ןוא ,טייהרענעטעבעגמוא ןערָאס וצ ןעגנאגעג ןעהיוקאה ןרא ךָאד זיא --
 ?רעטיילגאב ךיא ףראדאב סָאװ וצ זיא ..,גנודאלנייא ןא טימ יא ,ןעהיוק ןייק טינ יא
 עמאטסימ ךיז ןרימ -- .טנאה יד טקערטשעגסיוא ייז רע טָאה -- ,םייהא טייג
 ...ןבעל ןרימ ביוא ,ןעז

 -סיוא ןעמונעג ןקעטש ןטימ טָאה ןוא ,רעטלא רעד ,טזָאלעגרעביא ייז טָאה רע
 .ןשָארפ ןָאפ וצ טיזיוו ןַײז סאג רעטיוט רעד רעביא ןדלעמסיוא ןוא ןּפאלק

 ךיוא ןענַיײז ןוא ןָאטעג ץכערק א טסעג עדייב ןבָאה -- ,ןבעל ןרימ ביוא --
 ,ןרָאװעג ןדנווושראפ

 זיא רע .סנטַײצאב ןעמוקעגנָא יקציטאימעס רעטלא רעד זיא ָאּפאטסעג ןיא
 ןעמוקסיוא טעװ םיא סָאװ ,םעד ןגעוו טכארטעג געוו ןצנאג םעד .קִיור ןעגנאגעג
 ןייג ,טַײצ רעקידנעירפרעדניא רעקיזָאד רעד ןיא ,לָאמא טגעלפ רע .ןדייד וצ טרָאד
 דנאטשנגעג ןַײז לָאמאכָאנ ןטכארטרעביא יוזא ךיוא געוו ןפא ןוא עיצקעל א ףא
 ,ןיילא ךיז וצ ןעלמרומרעטנוא עליפא ןוא

 "מעט טימ ןוא עװַײג רעשיטכענק טימ ןקָאז םעד ןכָאטשעגכרוד טָאה ךאוו יד
 ,םיא טראוורעד סע םאנפוא ןא ראפ סָאװ ,רעירפראפ טסוװװעג טָאה יז .עָאנאה רעּפ
 :ןעוועג ערסאמ רָאנ םיא טָאה עמ

 .עדוי ,ןטראווּוצ --
 טפאשלעזעג רעד ןיא ןבילבעג רעטנרעלעג רעטלא רעד זיא טונימ עכעלטע

 .ןשָארפ ןָאפ וצ ןזָאלגיײרא םיא לָאז עמ ,קידנטראוו ,ךאוו רעד ןופ
 ןקידנלאטסיורא טימ פעט ענענוהושט ייווצ עטרעקעגרעביא יו ,סעקסאק ייווצ

 ,רעלַײמ ענעגיוצעגפיונוצ עסיורג ןוא ךעלעגייא עקשטיניילק ,שיילפ-םענָאּפ ןבָארג
 ,טשינרָאג רעמ .ץענעג א ןַײא טַײצ עצנאג יד ,ךיז טכאד ,ןטלאה סָאװ

 ,ףעש םוצ ןַײרא טייג עמ רעדייא ,רעטכעוו יד טָא ןבָאה טַײקכעלטימעג ןייק
 טָאה סעיו יד טימ שטאּפעג רעקידקיטלױװ-קידנסױטשּפָא רעייז .ןבעגעגוצ טינ
 רָאנ .בַײל ןצנאג ןרעביא ןוא םענַאּפ ןרעביא ןקָאז םעד ןסימשעג קעסירּפ טימ יו
 "והושט יד ,םיא ףא טקוקעג ןבָאה יז .ןעוועג טינ זיא םעד ןופ שינעטלעהאב ןייק
 יד סעכיומ עּפמעט יד ןיא ךיז אב טצאשעגּפָא ןוא ,סשָארפ ןָאפ סרעטיהבַײל ענעג
 -ץננַײא טָאה רערויפ רעייז סָאװ ,סקעדניא םעד טיול ענַײז טרעו עלעוטנעווע
 ,ןדָיי עשיליוּפ יד ףא טלעטש

 עטרעדָאפעגסיורא יד זא ,רעדייס רעטלעטשעגנַײא אזא ןעוועג ,סיוא טזַײװ ,זיא'ס
 סָאװ ,רעד יוװ ,ןיטנאראק ןקידנקירדרעד ןעמוטש ַא"אזא ןדַײמסיױא טינ ןלָאז
 זא ,רעטכעוו יד ןופ טפאשלעזעג רעד ןיא טאהעג טָאה יקציטאימעס רעטלא רעד
 .עטקירעדינרעד ןוא עטעילעמשטירּפ ןצנאגניא ןיוש ןעמוקנַײרא ןעמ לָאז ףעש םוצ
 טָאה סָאד .ןסָאלשעגסיױא רעטכעוו יד ןופ גנוטכאבָאאב יד ךיז טָאה ךעלקילבנגיױא
 -ראּפשעגפוא רעד וצ ּפערט יד ףא ןבייהפוא ךיז ןָאק רענעמוקעג רעד וא ,טייטאב
 ,ריט רעט

 זיאס יװ ,ןעגנאגעגניירא זיא רע .ּפערט יד ףא ןביוהעגפוא ךיז טָאה ןקָאז רעד
 טַײז רענעי ףא ןייטש ןבילבעג זיא רע .ריט רעד ךרוד ,ןזיוװעגנָא ןעוועג םיא
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 ןפורעגסיורא זיא רע ןעמעוװו וצ ,םעד ןופ ןעגנונעדרָאראפ קידנטראוו ,לעווש

 .ןרָאװעג

 ףעש רעד ןסעזעג זיא שיט ןטעדליגאב א אב לאז ןעמיורעג א ןופ ףיט רעד ןיא

 ןשיווצ טנאוו קיטש א ןופ ךיז טָאה םיא רעטניה .שָארפ ןָאפ ךירדירפ ָאּפאטסעג ןופ

 לָאמ ןבלאה א ייווצ ןעוועג זיא סָאװ ,טערטרָאּפ סרעלטיה ןסירעג רעטצנעפ ייווצ

 א טימ ייווצ רעד טָא זא ,טכודעג ךיז טָאה סע .סָאמ רעכעלריטאנ רעד ןופ רעסערג

 -ַאּפאטסעג םעד טרילָארטנָאק טנװַײל רעטבראפעגסיוא רערעסערג לָאמ ןבלאה

 ליײטנָא ןא טמענ ןוא גנוגעוואב רעדעי ןַײיז ןיא ןוא גנולדנאה רעדעי ןַײז ןיא ףעש

 .רעהראפ ןדעי ןַײז ןיא ןוא שינעגעגאב רעדעי ןַײז ןיא ןוא ךערּפשעג ןדעי ןַײז ןיא

 ןדיי ןטלא םעד טימ ךערּפשעג סשָארפ ןָאפ ןיא לײטנָא ןא ןעמענ רע טעוװ טציא

 .טָאטשגיױרק רעשיליוּפ רעד ןופ ןטנרעלעג ןשידַיי ןטסטלע םעד טימ

 ןופ ךעלסיפ יד זא ,יוזא טעקסאילבעגנָא ןעוועג זיא לאז םענופ טעקראּפ רעד

 ןגעלעג טעקראּפ ןפא זיא שיט ןבעל .םיא ןיא טלגיּפשענּפָא ךיז ןבָאה ןלוטש יד

 ןפָא קסיּפ רעד .ןביוהעגפוא ןעוועג ןזיא ּפָאק סרעב םעד .לעפ-ןרעב עבָארג א

 א ןנָארטעגמוא ךיז טָאה לאז ןרעביא .ןקָאז ןפא טקוקעג טָאה גיוא ןרעזעלג ןייא

 ףור א רעגניפ ןטימ טָאה שָארפ ןָאפ .טלעק עטיוט א ןוא טַײקליטש עטקיטשרעד

 .ןקָאז םעד ךיז וצ ןָאטעג

 רעד ןופ רענענָאטעגּפָא ןא ,יקציטאימעס טָאה ,ןקעטש ןפא ךיז קידנראּפשנָא

 -ראּפ םענעבירעגנָא םענופ טייקישטילג רעקיזָאלג רעד רעביא טזָאלעג ךיז ,טלעוו

 טקוקעג טָאה רע .ןקעטש ןטימ יא ,טירט יד טימ יא םיא רעביא קידנּפאלק ,טעק

 א רעביא טייג עמ סאשעכ ,ּפָארא טקוק עמ יו ,רעטנרעלעג רעטלא רעד ,ּפָארא

 ןָאפ ןסעזעג זיא םיא אב סָאװ ,שיט םוצ טרעטנעענרעד ךיז טָאה רע ןעוו .שטילג

 רעטנפעעצ א רעביא רעגניפ יד טימ דלודעגמוא ןופ טלקַײּפעגרעטנוא ןוא שָארּפ

 ךיז טלגיּפש טעקראּפ ןקידנעשטשילב םעניא זא ,טכאדעגסיוא םיא ךיז טָאה ,עקּפאּפ

 רעטלא רעד ,רע ןוא ,רערויפ םענופ טערטרַאּפ רעקידנעגנעה-קידצוּפיש רעד ךיוא

 ןייק ןבעגעג סינ םיא טָאה ףעשיָאּפאטסעג רעד רָאנ .םיא ףא טערט ,יקציטאימעס

 עסיורג סָאד ןבעגעג םיא ףא ףוא בייה א טָאה רע .ראפעג יד ןקיניזאב וצ ףא טַײצ

 -עגּפָא ךיז רעדיוו ןוא טנעָאנ טקוקעגנייא ךיז ,ןגיוא עקיציּפש יד ,םענַאּפ עקיציּפש

 ענייז ךָאנ ןוא קילב ןטציּפשעגנָא ןַײיז ךָאנ ןגלָאפ ןקָאז םעד קידנעגניווצ ,טדנעוו

 "ופ רעטרעוו עכעלטע ןפרָאוװעגסיױורא רע טָאה ךעלדנע .ןעגנוגעוואב עטציּפשעגנָא

 טזָאל גנאלש יד יו ,טַײקלענש רעבלעז רעד טימ ליומ םענעגיוצעגפיונוצ םענ

 ;גנוצ םעד סיורא

 ?ןשרעהאב טלעוו יד ןליוו סָאװ ,ןעדוי יד וצ טרעהעג ריא ---

 עקיבלעז יד זא ,טנָאמרעד ךעלקילבנגיוא ךיז טָאה יקציטאימעס רעטלא רעד

 רעשפע יצ ,לווונעמ אזא ןופ ליומ ןיא ןעגנולקעגכרוד לָאמ ןייא ןיוש טָאה עגארפ

 ןשרעהאב טלָאװעג טָאה טלמעד סָאװ ,דיישרעטנוא םעד טימ .,ןיילא םיא ןופ עקאס

 ,טלייצרעד םיא טָאה עמ יו ,עיּפילָאװָאנ ןופ דיי א טלעוו יד
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 -אימעס רעטלא רעד טָאה -- ,"טייקשירעדניפרעד רעייז ןיא ןענַיז יז םערָא יע
 רעגָאלקנָא םעד ףא קידנקוק ,ןָאטעג טכארט א קילבנגיוא ןקיבלעז םעד ןיא יקציט
 ,םענַײז ףא

 -קידייל ןוא ןעמיורעג םעד רעביא ןעגנולקעג ץלא ךָאנ טָאה עזארפ סשָאיופ ןָאפ
 טימ ייווצ ,רעסיורג רעד ןוא ;םוטנדיי ןצנאג םעד גנוקידלושאב א יװ ,לאז ןכעל
 ךיז קידנסַײר ,טָאה סרעלטיה טערטרַָאּפ ,סָאמ רעד ןופ רערעסערג לָאמ ןבלאה א
 סשָארפ ןָאפ ןופ לָאקרעדיװ רעד .גנוקידלושאב יד טקיטעטשאב ,טנאוו רעד ןופ
 -עגוצ ךיז ןוא ןזַײרק ןיא ןעגנאגעצ ךיז ,ךייה רעד ןיא ןביוהעג ךיז טָאה ץנעטנעס
 םעד ןופ טנוװַײל ןפא ליומ ןטמירקעגסיוא סָאװטע ןטלָאמעגנָא םעד וצ טעילוט
 טימ וצ טלקָאש טערטרָאּפ רעד זא ,טכאדעג ךיז טָאה סע ןוא .טערטרָאּפ סרערויפ
 רעמיצ"םאנפוא םעד ןיא ,ָאד רעטערטראפ ןקיטסַײג ןַײז וצ ּפָאק םענעטנווַײל םעד
 .ףעש-ָאּפאטסעג רעוועשראוו םענופ

 רעד טימ זא ,ןענאטשראפ טוג טָאה רע .ןגיוושעג טָאה רעטנרעלעג רעטלא רעד
 ןוא ןּפעשסיױא טינ רעהראפ רעד ךיז טעװ סעשּפיט רעטערייגעלאמעגסיוא רעקיזָאד
 ּפלאז רעטייוצ רעד טרעהרעד ךיז טָאה ךַײלג ,ךעלקריוו ,ןוא .ןקידנעראפ טינ
 | ;סשָארפ ןָאפ

 .ןרעוו ןטָארעגסיױא לאטָאט ,ןטיזאראּפ יוװ ,ןפראד ןעדוי יד --
 ןעגנורּפשעג ןענַײז םענָאּפ ןַײז ייבראפ ןוא ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה ןקָאז רעד

 ;סעבאשז יוװ ,רעטרעוו ספעש-ָאּפאטסעג םעד
 ,טלעוו רעד ןופ קילגמוא רעד ןענַײז ייז זא ,ןסָאנעגסנבױלג ענַײד גָאז ,ייג --

 זא ,ןלָאצאב ראפרעד ןפראד ןלעוו ייז זא ןוא גירק םעד ןפורעגסיורא ןבָאה ייז זא
 ,ןגָאלשעג עדנוטש עטצעל יד טָאה ייז ראפ

 ,טערטרַאּפ סרערויפ םוצ ּפָאק םעד ןָאטעג ףרָאװראפ א ךָאנ טָאה שָארפ ןָאפ
 טָא, :רערויפ םעד טכאמעג םאזקרעמפוא ןגיוא יד ןופ קנּוװ א טימ טלָאװ רע יו
 "?טרעהעג .שָארפ ןָאפ ןדִיי א טימ טדער סע יו

 סרערויפנעּפורג םעד ךיז ןופ טנאה רעד טימ טעשַארּפעגּפָא טָאה ןקָאז רעד
 -עגנייא ןענייז ייז ןיא זא ,טכאדעג ךיז טָאה םיא .ביוטש פא טעשָארּפ עמ יוװ ,דייר
 ,קעטייוו םעד ןוא עּפראכ יד קידנעגנילש ,ןוא .דעגעב ןַײז ןוא ץראה ןַײז טכיר
 ףראד ךָאנ סָאװ ?ףעש-ָאּפאטסעג רעד םיא ןופ ליוװ ךָאנ סָאװ :טראוועג רע טָאה
 ?ןגָאז םיא רע

 ףרָאװ א ןוא ןייצ יד ןיא יז טגיילעגניירא ,טעפנָאק א טלקיוועצ טָאה שָארפ ןָאפ
 ;לריּפאּפ עטשטיינקעגפיונוצ סָאד ןָאטעג

 .עדוי ,ןייג טסנַאק וד ,ץלא ---
 עשיייכ ערעייז טימ סרעטיהבַײל ענענוהושט סשָארפ ןָאפ ןופ ױרטסילָאק ןוא

 ,ָאפאטסעג ןופ עדַײבעג יד טזָאלראפ רעטנרעלעג רעטלא רעד טָאה ןקילב
 ןטַײצלַאמ עשידִיי ערעייז ןביוהעגנָא םינָאילאט עשישטייד יד ןבָאה טימרעד

 יד רעביא ןכירק ןביױהעגנָא ןבָאה סעצװַאסעסע יד .עשראוו רעווערָאכ רעד ןיא
 ,טעדרָאמעג ןוא טביורעג ןבָאה ייז .גנוניווו א ךָאנ גנוניוװ א -- רעביטש עשייזִיי

139 



 ןופ ןעלּפאטש עטסכעה יד ןייגכרוד ןעגנווצעג רעירפ ייז ןבָאה עטלייטרוראפ יד

 ןדרָאמ יד .טכעלשעג ןוא רעטלע ףא טכא ןייק קידנגייל טינ ,גנוקידיילאב ןוא ייוו

 ןטאראּפאדָאטָאפ טימ ןוא ןעלקאטקעּפס עקידעסימ-ווערע ןיא טלדנאווראפ ייז ןבָאה

 רעד ןיא .גיז רעייז ןופ קנעדנָא ףא ןַײּפ ןכעלשטנעמ ןופ ןעזסיוא סָאד טקיבייראפ

 ןריפסיוא ןדרָאמ יד טנדרָאראפ שָארפ ןָאפ טָאה סטָאטשניױורק רעד ןופ סנגעגמוא

 .םעליוא ןסיורג א ראפ .קרעמ יד ףא .ךעלטנפע

 ןשישטַײד םענופ םישָאדאכ-קינָאה יד .בייהנָא רעד ןעוועג ןזיא סָאד רעבָא

 ןבָאה וויטקעּפסרעּפ רעד ןיא .טָאטשניױרק רעשיליופ רעד ןיא ןעוועשרעהרעביוא

 .גנונעדרָא עַײנ יד ןלעטשנייא םענופ ןכַאװרעדניא רעד טקרעמעגנָא ןיוש ךיז

 ערעטצניפ ןיא ןגיוצעג ךיז ןסאג עלארטנעצ יד ןופ ןבָאה סעכַאּפשימ רעטנזיוט

 ןשידִיי ןטימ ןסָאלשעג ךיז טָאה סָאװ ,לגיא ןטמיױצעגּפָא םעד ןיא ןגוצ-רעיורט

 ןבָאה ,ךעלעגיוו עשרעדניק ןיא ןוא ךעלעגעוו עניילק ןיא טנאּפשעגנַײא ,םעליוסעב

 עמ .ןרעוו וצ טבױרעגּפָא ןזיוואב טינ זיא סָאװ ,עטצעל סָאד ךיז ףא טּפעלשעג ייז

 יד טימ ןענעגעזעג ךיז ,טַײז א ןיא ּפעק יד ןעווערעקסיוא טגעוורעד טינ ךיז טָאה

 "יוד טימ ןרָאװעג ןסקאוואב ,סנבעל עצנאג טבעלעגּפָא ןבָאה סעכָאּפשימ וו ,ןסאג

 ןריובעג זיא עמ ּוװ ,דרע רעד וצ ןָאט דנעוו א טגעוװרעד טינ ךיז טָאה עמ .סער

 וצ עביל יד ךלימ סרעטומ רעד טימ םענייניא ךיז ןיא טּפאזעגנייא ןוא ןרָאװעג

 ריא וצ ,רעמייב עטמעלַאכראפ ערעייז טימ ןסאג עקידלמוט עריא וצ ,טָאטש רעד

 .רעביא ןעגנאהעגּפָארא טנקלָאװראפמוא ,ךיז טכאד ,זיא סָאװ ,למיה ןפיט ,ןדלימ

 עטסיוװ יד רעביא טמָארטשעג ןבָאה ייז .םיא ןעקנעדעג ייז גנאל יוװ ,טָאטש רעד

 ץלא ךיז ןוא ,ןלױּפ ןופ טולב טּפאצעגּפָא-קידעבעל יוװ ,ןסאג עטרעיורטראפ ןוא

 .שָארעב םעליוסעב רעשנעג ןטימ ךעלסעג-ָאטעג עטרעיומראפ יד וצ טרעטנעענרעד

 .םימיוסעי-סייב סָאד -- םייחרעדניק רעצנאג א ןעגנאגעג זיא טַײז רעד אב

 א ךָאנ ןייג ןגעלפ רעדניק-עריוט-דימלאט ןעוו ,לָאמא יוװ ,ןעזעגסיוא טָאה סע

 ייז ןגָאז סעּפע רָאנ ,וועדאנעמ-לאב א ,סָאבעלאב-טָאטש ןוועשָאכ א ןופ עַײװעל

 .רעדניק יד ,ןקָארשרעד ןענייז ייז ,טינ ןעגניז ייז ,ז"ףךלהי וינפל קדצ; ןייק טינ

 "גאגעגוצ סטייווצ א וצ טָא ,סנייא וצ טָא זיא לָאמ סעדעי .ליטש ןוא ןקָארשרעד

 א טימ ןעמעוו -- ןעוועג עיײכעמ ייז ןוא רערעל ןוא רעַיצרעד רעטלא רעייז ןעג

 ןגיוצעג ךיז טָאה עַײװעל עקירעיורט יד ןוא ,טעלג א טימ -- ןעמעוו ,קילב

 .רעטַײװ

 רערעל רעד סיורא םייח רענעסעזעגנייא ןַײז ןופ זיא גנוקיטעּפשראפ א טימ

 "ןצפא יו .סיפ ענרעצליה ענייז טימ טערבָאבעג ליפוצ ךיז טָאה רע .ןרָאהשריה

 םיא זיא ץלא .ןַײז וצ ףראד'ס יװ ןָאטנָא טנָאקעג טינ סעּפע ייז רע טָאה סעכָאל

 יײז יו טקנוּפ .ןקיטסעפוצ טלָאװעג טינ ךיז ןבָאה ייז .ןעמוקעגסיוא טינ סעּפע

 ךעלקיטש עטיוט יד .ָאטעג ןיא ןגָארט טלָאװעג טינ םיא ןוא טנשקאראפ ךיז ןטלָאװ

 יסעמ א ןטײלגאב םאב ףווסױאגָאלק א - ךעלאהעי װָאנַאפעל קעדעצ}1
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 ףעלדנע .טלייצג ךיז ןבָאה םירווייא עקידעבעל יד ןוא ,טרעוועג ךיז ןבָאה ץלָאה

 טלָאװעג טָאה רע .גוצ-סעלָאג םעד ךָאנ טזָאלעג ךיז ןוא סקיטסעפעגוצ ייז רע טָאה

 רע טָאה .סיפ ענרעצליה ענייז ףא ןיילא ןייג ןעמוקסיוא טינ םיא לָאז סע ,ןגָאינָא
 טזָאלעג ךיז ןוא סעווכאּפ יד רעטנוא סעילוק יד ןגיוזעגנַײא ץאלּפעג"ןרעדָא וצ זיב

 ןדעי טימ רע טָאה ,סעילוק יד ףא ךיז טנעלעגנָא .סיפ ענרעצליה יד טימ סיורָאפ

 ןופ סיפ ענרעצליה עקידנעגנעהכָאנ יד טימ רעּפרעק םעד ןפרָאװעגרעבירא ךאמ

 ןלעטשּפָא ךיז רָאנ ,טגָאירעד גוצ-סעלָאג םעד טָאה רע ןוא .ןרעדנא ןפא טרָא ןייא

 טָאה רע .טנַאקעג טינ ןיוש רע טָאה גנארד םענעגייא םעד ןרענעלקראפ רעדָא
 טָאה רעצעמש .םעליוא ןצנאג םענופ טַײז רעד אב ןעמיווש ַָא"יוזא טצעזעגרָאפ
 ;טגָאזעג םיא

 ,?טלצוו יד ןייא יוזא ריא טסַײר סָאװ .,?יוזא ריא טפיול סָאװ .םאשארּפעשפ --

 ?ןקיטעּפשראפ טצוו ריא ,עריומ טָאה ריא

 ,סיפ ענרעצליה יד ןעזעג זיולב טָאה רע .ןעמוקאב טינ רע טָאה רעפטנע ןייק
 ןוא ןרעדנא ןפא טרָא ןייא ןופ ןעגנירּפשרעביא טצעזעגרָאפ רעטַײװ ןבָאה סָאװ
 .ךָארב םענופ עטשרעדָאפ עמאס יד ןגָאינָא

 עמ ןענאוונופ ,לגיא-טיוט ןטנכיײצעגּפָא םעד ןיא ןעגנאגעגניירא ןעמ זיא יוזא

 ,דנאלמייה םעד ןופ ןייש עקיטכיל יד ןעזרעד טינ רעמ ןיוש טעוו

 רעטײטעגּפָא-טינ רעד ָאטעג ןיא טמָארטשעג טָאװ ןעמעלא טימ םענייניא רָאנ
 .קלָאפ םענופ טסַײג

 א ןגעלעג עלעגיוו-רעדניק א ןיא ץעגרע זיא גוצ ןקירעיורט םעד טָא ןשיוצ
 .רעכיב רַאּפ א -- לשיוק-קראמ טעטאלראפ א ןיא ןוא סקיב ענעמונעגרעדנאנאפ
 ,ָאטעג ןיא ןרעוו טייזראפ ןעגנאגעג ןענַײז ייז .ָאטעג ןיא ןעגנאגעג ךיוא ןענייז ייז
 "מוא ןענַײז סע יו ,םעד ךָאנ ָאטעג ןיא ןעגנאגעג ןענַײז ייז .טסַײג ןופ רעַײּפ יו
 ףא דנאטשרעדיו םעד ןצעזרַאֿפ ,ןסאג רעוועשראוו יד ףא ןדאקיראנ יד ןלאפעג
 .ָאטעג ןיא .סעיציזָאּפ עטצעל יד

 -אימעס גָאלָאליפ רעטנרעלעג רעטלא רעד ךיז טָאה גנאג ןטצעל ןקיזָאד םעד ןיא
 .טאהעג טינ רע טָאה עכָאּפשימ ןייק .טנַײרפ ענַײז ןופ ןטיילגאב טזָאלעג יקציט
 ןשירא םעד ןקינײרּפָא ןגעוו גנונעדרַאראפ יד ןרָאװעג טכעלטנפעראפ זיא'ס ןעוו ןוא
 ןייג -- טנַײרפ ענַײז אב ןטָאבעגנָא ןיילא ךיז רע טָאה ,ןדִיי ןופ טָאטש לייט
 .ןעמאזוצ

 -בעל א ,רעקירָאטסיה א -- רענייא .טניירפ ייווצ ענַײז םימ ןעגנאגעג זיא רע
 רע .יימרא רעשיכיירטסע רעד ןופ רעציפָא ןא -- טיײהנעגנאגראפ רעד ןיא ,גברי
 -עג םאזקרעמפוא ןוא ,ָאטעג ןיא ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,םָארטש ןפא טקוקעג סָאה
 ;ןטנרעלעג ןטלא םעד טכאמ

 ןופ ןעגנאגעג קירוצ רָאי טנזיוט ייווצ טימ ייז ןענַײז ,סיוא טזַײװ ,יוזא טא --
 ..עינאפש ןופ ןעגנאגעג ךָאנרעד ,סיוא טזַײװ ,ייז ןענַײז יווא סָא ...םיאלַאשורעי
 רעדיוו --- םוטעמוא ןוא ...דנאלשטַײד ןופ --- יוזא ןוא ...ךיײרקנארפ ןופ -- ךָאנרעד
 ...ןרָאװעג ןטינשעגרעטנוא רעדיוו ןוא טיובעג רעדיוו ,ןטקאוועג
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 .לָאמ וצ לָאמ ןופ ןעמוקעגסיוא זיא סע ,רעמאזגנאל ןעגנאגעג ןענַײז ןעיורפ יד
 םעד .,רענעמ יד טימ ןכַײלגסיױא ךיז ןלעוװ ייז זיב ,ןטראוווצ ןוא ןלעטשּפָא ךיז
 -קידלוװָא ןא ןיא ןטלקיווראפ א ,ּפָאק םעד ןביוהעגפוא טָאה יורפ סרעקירָאטסיה
 ףא טקוקעג ןגיוא עצראווש-ןשָאלעגסיוא ,ענעקָארשרעד טימ ןוא ,לכלאש לקנוט
 רעטייוצ רעד וצ טדנעוװעג ךיז יז טָאה ,קירוצ ףא ּפָאק ןטימ ,יוזא ןוא .קירוצ
 ןוא ןַײש עקיטכיל יד ןעזעג טינ טָאה ענעי .ריא ןבעל ןעגנאגעג זיא סָאװ ,יורפ
 רעד .ןטניה ןופ ךיז טוט סע סָאװ ,טינ ןוא ,סיורָאפ ךיז טוט סע סָאװ ,ןעזעג טינ
 .טעלּפרעניה ןטסיװ אזא ןופ טקעוועגפוא יז טָאה לָאק סנרעייגטימ

 -ביירש סָאד שיט ןפא --- ,לָאק סָאד ןגָארטעג ךיז טָאה -- ,טזָאלעגרעביא --
 סע טָאה ריא .גיוא ןיא ןטלאהעג סע טייצ עצנאג יד ...שינעלַײא ןופ ...גַײצעג
 -עגביירש םעד ןָא ...רענרעה ענעשעמ טימ .גיײצעגביײרש סָאד ,זדנוא אב ןעזעג
 יִצ ,טסייוו רעוו רַאנ ...קירוצ םוא ךיז רעק שטָאכ ...טנעה ןָא יוװ יוזא רע זיא גייצ
 .?ןעזעג סע טָאה ריא .רענרעה ענעשעמ טימ ?טעוועבארעצ טינ ןיוש סע טָאה עמ
 ...שינעליַײא רעד ןופ ץלא

 ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעג קיטלעוונעי טָאה ןרעייגטימ יד
 רעד ,רעטייווצ רעד טָאה ,ייז טימ טכַײלגעגסױא ךיז ןבָאה ןעיורפ יד ןעוו ןוא

 א יװ ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א ,גנוטַײצ רעשידִיי-שיליוּפ א ןופ טסילאנרושז
 ;דרעפ-עייוועל

 טכאד רימ ...ןייג וצ ןיהּוװ ָאטשינ ,ךיז טכאד ,ןיוש זיא ןענאדנופ רעטַײװ --
 עינאּפ ,יוזא ,יוזא ...עטכישעג רעזדנוא טימ םענייניא ךיז רימ ןקידנע ָאד זא ,ךיז
 ,םענייק ףא קידנקוק טינ ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ץלא רע טָאה -- ,ןיבור

 רעבירעד ןוא .סטלכעקעג א ןעוועג טסילאנרושז ןקיזָאד םעד אב זיא םענָאּפ סָאד
 עטשרע עמאס יד ןופ טשטיינקעגסיוא שירעבַײװ-שיּפעל לענש יוזא סע ךיז טָאה
 ףא זָאנ רעד טימ ןשטיינק ןופ טניווועגוצ טינ ךָאנ ךיז טָאה רע .ןעגנולסיירטפוא
 רענעסעזעגנייא רענעגייא רעד ןופ ןרעוו ןבירטעגסיורא סָאד ,ןטַיײקכעלמעוװקאבמוא
 סָאד ,טרָאװ ןייא טימ ,טַײקנּפָאלשעגסיוא-טינ יד ,ָאטעג ןיא ךיז ןּפעלש סָאד ,בוטש
 טָא --- טַײקבעלמעװקאבמוא עשיראנ ןייא זיא ןבעל ענדוקסאּפ ,עטפאהלקע עצנאג
 .סטשטיינקעצ א טציא ,םענָאּפ טלכעקעג-שירעבַײװ ןַײז טקירדעגסיוא טָאה סָאד

 ,ןייראפ-ןטארעטיל רעוועשראוו ןיא גָאטאב קיטַײרפ ןּפאכניירא ךיז טגעלפ רע
 -כוּפ א ,רעסַײװ א ,רעטריזארעגסיוא ןא ,טאטוּפעד-םייס א יװ ,רעטצוּפעגסיױא ןא
 רעד וצ ןדנעוו ךיז טגעלפ ןוא םענָאּפ ןפא עלעכיימש םענעדירפוצ א טימ ,רעק
 ;שיליוּפ ףא עקטנאיציּפָא

 1..,וקסווָאדישז ַאּפ אביר ---
 א לסיב א טימ ,שיליוּפ ףא ייברעד קידנדייר ךיוא ,רע טָאה שיפ יד ןסעגעג

 ,טארקָאטסירא ןא ראפ ןטלאהעג ךיז טָאה רע .ןארּפָאס ןשירעבייוו-קידנעשטיווק
 יד ןסעגעג ןרינאמ עקידנכערּפשטנא טימ רע טָאה ,רעכלעזא סלא ןוא .טעטסע ןא
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 םעד סאשעב םיא טָאה עמ ןעוו ןוא .ןייראפ-ןטארעטיל ןיא שיפ עקידקיטַײרפ
 ןופ לטעוורעס סָאד קידנעוטסיוא טינ ,רע טָאה ,ןָאפעלעט םוצ ןָאטעג ףור א ןסע
 -עביא יד ראפ טגיינראפ ךיז לכיימש א טימ ןוא ןביוהעגפוא ךיז ,רענלָאק ןרעטנוא
 :שיט םאב ןסעזעג ןענַייז סָאװ ,עקיר

 ,1םאשארּפעשּפ --
 ,ןָאפעלעט םוצ טבעוושעגוצ טנאגעלע רעייז טָאה ןוא
 ,םענעגנָא ןוא םעווקאב ןעוועג זיא ץלא סָאד
 ,רעייגטימ ענייז ןופ םענייק ףא קידנקוק טינ ,טעטּפיױהאב רע טָאה -- ,טציא --

 ַאטינ ןיוש רעטַײװ זיא -- ,דרעפ-עייוועל א יװ ,ּפָאק ןטימ קידנעלקַאש זיולב
 יוזא -- ,עטכישעג רעזדנוא טימ םענייגיא ךיז רימ ןקידנע ָאד זא ...ןייג וצ ןיהּוװ
 ,שיפ עקידקיטַײרּפ יד אב ןייראפ-ןטארעטיל ןיא לָאמא יװ ,טעטירָאטוװא רע טָאה
 ,ָאטעג ןיא ןיילא ךיז קידנטיילגאב ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעג

 רע ,טירט עכיג רעבָא ,עניילק טימ ןעגנאגעג זיא יקציטאימעס רעטלא רעד
 רע .ךערּפשעג םענופ טינ ,ענַײז טניירפ יד ןופ טינ ןײטשּפָא טלָאװעג טינ טָאה
 רע טָאה סלאפנלא .ןכַארבעצ טליפעג טינ גנאג ןקירעיורט םעד טָא ןופ ךיז טָאה
 טקידנעראפ טָאה טסילאנרושז רעד רָאנ יו ןוא .קורדנַײא אזא ןכאמ טימאב ךיז
 :טפאכעגרעטנוא ךַײלג רעטלא רעד טָאה ,ץנעטנעס ןַײז

 -ּוװ ןוא ...קיכעלַײק זיא דרע יד זא ,רעּפאנש רערעַײט ןַײמ ,טסעגראפ ריא --
 ,רעּפאנש רערעַײט ןַײמ ,ריא טסעגראפ ךיוא ןוא ...ןאראפ קידנעטש זיא ןייג וצ ןיה
 לָאו ...שרעדנא רָאג סע זיא ןטרָאד ...ןטעוװָאס יד ...דנאלסור זיא ,רעטַײיװ ,ןטרָאד זא
 רימ ןסייוו ,ןבַײרשנָא סע טעװ רעקירָאטסיה רעד זיב ןוא .רעקירָאטסיה רעד ןגָאז
 זיא ,רעטַײװ ןייג טלָאװעג טָאה סָאװ ,ןדִיי עשיליוּפ לייט רענעי זא ,עּפ-לאב סָאד
 ,קיכעלייק זיא דרע יד ...ןטעװָאס יד ןופ גנוטכיר רעד ןיא עקאט ןוא ...ןעגנאגעג
 ןבייהנָא רעשפע ךָאנ ךיז טעוו עטכישעג רעזדנוא ןוא ...ןייג ךָאנ ןלעוו רימ ...רעּפאנש
 זיא'ס ...גנאל ןעיצ ךיז טעװ עטכישעג סרעלטיה יצ ,טינ סייוו ךיא ..,יינסָאדנופ
 ,ערעזדנוא טינ ..ָאטעג ןיא ןקידנע ךיז טעװ עטכישעג סרעלטיה זא ,ךעלגעמ רעייז

 ;ּפָאק ןטימ טלקַאשעג טָאה רעּפאנש
 ..ןעז ןרימ ,ןעז ןרימ --
 ןיוש ןענייז ןעיורפ יד זא ,ןעזרעד .ןטַײזװ יד ןיא טקוקעגמורא ךיז טָאה ןיבור

 ךיז ןוא ןטראוו טלעטשעג ךיז ,טירט עכעלטע עשפיה ףא ןענאטשענּפָא רעדיוו
 ;ןפורעגנָא

 סָאװ ,סָאד ,ןטקאפ ביל טָאה עטכישעג .סעַיװענ ןייק ביל טינ טָאה עטכישעג --
 טימ .ןעז ןעמ טעװ --- ,ןַײז טעװ סָאװ ,סָאד ,עטכישעג יד טסייוו -- ,ןעוועג זיא
 טָאה ,רימ ןסייוו ,עינאּפש ןופ .טדיישעג ךיז רימ ןבָאה ,רימ ןסייוו ,םִיאלָאשורעי
 ,ןליוּפ ןיא ,ָאד .דנאלשטַײד ןוא ךיירקנארפ ןופ יװ טקנוּפ ,ןבירטעג זדנוא ןעמ
 ןבָאה רימ סָאװ ,ץלא .רָאי טנזיוט עּפאנק ןופ ןעיניב א טלעטשעגפוא רימ ןבָאה
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 טָא ןיא טגיילעגניירא רימ ןבָאה ,ןסעִילָאג -ץעביק ערעזדנוא עלא ןופ טעוועטארעג
 יד ,,,טסיירט א זיא דנאלסור .עטכישעג יד טסייוו ץלא סָאד .ןעיניב ןסיורג םעד
 רעד ןופ עטגָאיעג יד ןעמיווש ןפאה ןקיזָאד םעד וצ ...ןפאה א ןענַײז ןטעוװָאס
 - ףיוא ןעמ טמיווש ,דרע רענעגייא רעד ףא ,ךיז אב עליפא קידנעייז .טלעוו רעצנאג
 -יוושוצ ןלעװ ,עטנעָאנ עמאס יד ,רימ יצ .רעדנעל עטסטַײװ יד ןופ .דנאלסור ןייק
 ..ןפאה ןייק ןיא ןיײרא טינ ןָאק ףיש ענעכַארבעצ רעזדנוא ...טינ רימ ןסייוו ,ןעמ
 רימ ...ןעוועטאר זדנוא ףא ...סעקּפוילש ןוא ךעלפיש ןקישסיורא ןעמ זומ זדנוא וצ
 ,זיולב ןסייוו רימ ...ןסיוו טינ לַײװרעד רימ ןענָאק ,ןקישסיורא טעוו'ס רעוו ...ןעקניז
 ,..טסיירט א זיא דנאלסור זא

 ףיז ןיא קידנביוטראפ ,ןטלאהעגרעטנוא ךיז ןבָאה ייז ןכלעוו טימ ,ךערּפשעג רעד
 ייז ,גנאג ןיא קילעטשרעטניה טכאמעג ייז טָאה ,ןעיֵאזיב םעד ןוא קעטייוו םעד
 ,ןסָאלפעג זיא סָאװ ,םָארטש םענופ ןסירענּפָא עקערטש רעניילק א ףא ךיז ןבָאה
 ,ןענייוועג ןוא ןצכערק ןופ רעטיילגאב א

 טכאמעג םאזקרעמפוא יז טָאה ,ןיומאה ןצנאג םענופ ןענאטשעגּפָא ןענַײז יז זא
 ןקיטסול ןופ ןבָאה עקינייא ּוװ ,ראוטָארט םענופ ןָאטעג ילפ א טָאה סָאװ ,ןייטש א
 ןייטש רעד .ָאטעג ןיא גנורעדנאוורעביא עשיגארט יד טקוקעגוצ ביירטראפ-טַיצ
 ןראפ ןָאטעג ּפאכ א ךיז טָאה רע שטָאכ .עציילּפ רעד ןיא ןרעּפאנש ןפָארטעג טָאה
 | .ּפָאק

 ,יקציטאימעס רעטלא רעד טגָאיעגרעטנוא טָאה --- ,ךיז ןלעטשּפָא טינ --
 -עג יד טריסערדא ,טרָאװלדיז שילױוּפ קיכעטש א טיילגאב טָאה ןייטש םעד

 .עטגָאי
 ?קאילָאּפ א --- .רעּפאנש ןָאטעג ּפאכ א ךיז טָאה --- ?קאילָאּפ א --
 -- ,ּפָאק םעד סיוא רָאנ טיה .סנייצלא זיא'ס .רעּפאנש ,וצ טינ ךיז טרעה --

 רימ .סױרָאפ ןזָאל ןעיורפ יד רימָאל ןוא --- .ןיבור ןָאטעג קנווװ א םיא טָאה
 : ...ןטניה ןופ ןייג ןלעוו

 טימ ןוא סיורָאפ ןעיורפ יד טזָאלעגכרוד ,רעדייס םעד קידנרעדנע טינ ,ןבָאה יז
 ,לאפנָא ןא ןופ טלעטשראפ ייז ךיז

 ,טקיוראב טינ ץלא ךָאנ ךיז טָאה רעּפאנש
 םעד קידנעיירדסיוא טינ ,טדנעוװעג ךיז רע טָאה --- ,טקרעמאב טָאה ריא --

 א ןיא ןָאטעגנָא ןעועג זיא ,ןייטש םעד ןפרָאװעג טָאה סָאװ ,רעד זא -- ,ּפָאק
 ?םרָאפינוא רעשישטַײד

 ,.?םרָאפינוא רעשישטַײד א ןיא קאילַאּפ א ---
 סָאװ ,טסּוװעג טינ ןבָאה ייז .ןשָאל סָאד ןעמונעגּפָא ןעמעלא ייז אב טָאה סָאד

 -רעד ןסירעג ךיז ןרעדעי אב טָאה ןגיוא יד ןופ זיולב .ןרעדנא םעד רענייא ןגָאז וצ
 :ןטלאהעגסיוא טינ ךָאד טָאה רענעטילעג רעד ןוא ,טַײקנגָאלש

 -עראפ ןענופעג ךיז ןבָאה ךָארב ןלאנָא;צאנ ןקיזָאד םעד ןיא זא ,ךיז טקיש --
 ?קלָאפ םענעגייא םענופ רעט

 ;טקַיוראב םיא טָאה רעקירָאטסיה רעד

9--17 14 



 -עמ רעד טָא טימ ךיז טָאה סָאװראפ ?רעּפאנש ,יוזא ךיז ריא טרעדמנּווװ סָאװ --
 ןטאראפ טמעשעג טינ ךיז ןכָאה סָאװראפ ?קעב טסעימעג טינ טאראפ ןופ עכָאל
 רעד ןופ ליּפשיב םעד טאהעג טינ רעטעראפ רעד טָא ןעד טָאה ?ןרָאטסינימ
 ?גנוריגער רעשיליוּפ

 ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעג טָאה ןיבור
 ןוא ךַײא ןיא ?ןייטש םעד ןפרָאװעג ךַײא ןיא טָאה סע רעװ ,טסייוו ריא --

 ריא .ָאטעג ןיא ךיז טּפעלש סָאװ ,גוצ ןכעלקילגמוא ןצנאג םעד ןיא ןוא רימ ןיא
 ..ןייטש םעד ןפרָאװעג ןבָאה ייז ,ייז .ילגימס-זדיר .יקטרָאקיס .קעב ?רעװ טסייוו
 רעד ןיא ןָאטעגרעביא ...ןענַײז ייז יו ,יוזא טָא ...ןעזסיוא ןכעלריטאנ רעייז ןיא ייז
 ןבָאה ייז יװ ,עכלעזא ,ןיילא ןעגַײז ייז יװ ,רעגניווצאב ערעסערג ןופ םרָאפינוא
 ףא ןַײז שטָאכ ייז ןלעוו זיא ,טינ ייז ןענעק ןיילא ביוא ןוא ...ןַײז וצ טבערטשעג
 ,ענעי אב טסניד רעד

 קידנגעוואב םיוק ,טלמרומעג יקציטאימעס רעטלא רעד טָאה -- ,קיטכיר --
 ...קיטכיר -- ,ןּפיל יד טימ

 עג שירעגיז ןוא ךעלרעייפ יוזא טָאה סָאװ ,רעטעראפ רעשידנעלרעטָאפ רעד
 -וקאב טָאה ,ָאטעג ןיא טרעדינעג ןבָאה יז סאשעב ,ןדִיי יד ןיא ןייטש םעד ןפרָאװ
 .גוצ ןקירעיורט םעד טריװרעסבָא טָאה סָאװ ,שטַײד א ןופ לכיימש א ןעמ

 ,רעקוצ לקיטש א ףא טנוה א יוװ ,טראוועג לכיימש םעד ףא טָאה רעטעראפ רעד
 "וצ ןוא ןסאצּפָא יד טלעטשעגפיונוצ טָאה רע ,וצ םיא טפראוו סָאבעלאב רעד סָאװ
 זיא סָאװ ,טוה רעכיוה רעשישטַײד רעד ןופ קעשאד םוצ רעגניפ ייווצ טגיילעג
 ,ןצראה ןפא טוג ןעוועג םיא זיא'ס .רעבראּפש א יװ ,ּפָאק ןַײז ףא ןסעזעג

 ייז ,סעכַיי ןשישטַייד ןיא טפיוקעגנייא סעּפע טימ יוו-טינ-יוו טנַײה ךיז טָאה רע
 ךָאנ רע טעװ ,ןפראד טעװ עמ זא ןוא טומ ןוא דנאטשראפ טָאה רע זא ,ןעזעג ןבָאה
 יו ,םינָאיניא ערעכעה ןיא ןעמוק ץינוצ ףא ּפָאק ןיא ךעלעפיירש רָאּפ א ןעניפעג
 ..ןכאפנייא אזא ןיא

 ראפ ,עוואק וָאלג א ןעקנירטסיוא עינראיוואק א ןיא ןּפאכניירא ךיז טעװ רע
 ,ָאטעג ןיא טעברא ןופ ןאלּפ לקיטש א ןלעטשפיונוצ ןוא עקטסאשט א טימ ןסַײב
 םיא טָאה עמ ןכלעוו ןגעוו ,יקסווָאבוקאי טסינומָאק ןשיליוּפ םעד ךיוא רעשפע
 רע .ָאטעג ןיא ןדִיי יד אב ןעניפעג רע טעװ ,ןסיוורעד ךיז גָארטפוא ןא ןבעגעג
 יד ןבעג םיא לָאז עמ ,רָאנ ףראד רע .?סָאבעלאב, ןַײז ןבַײרשנָא םעד ןגעוו ףראד
 ךיז ףראד רע .רע ףראד סָאד טָא ..ײצילַאּפ-ַאטעג רעשידִיי רעד רעביא טכאמ
 ,עיגראיוואק א ןיא ןייגניירא רע ףראד םעד בילֹוצ ןוא ...ןאלּפ א ןלעטשפיוגוצ

 דיינש א ןבעגעג טָאה רע .געוו םעד רעבינגעק .עינראיוואק יד ,יז זיא טָא ןוא
 טלָאװ רע יװ ,ריט רעד וצ ןעגנאגעגוצ טעּפמיא סיורג טימ ןוא געוו םעד ךרוד
 ןיוש טָאה רע .עדיוווא רעשיכולעמ רעקיטכיוװ ףא טעניבאק ןיא ךיז וצ ןעגנאגעג
 אב טציז רע יו ,טלעטשעגרָאפ ךיז ,עינראיוואק רעד ןופ טַיײקכעלטימעג יד טליפעג
 סָאװ ,עלעפעל םענופ גנולק ןרעטנוא ןעקנאדעג ענַײז ןבעווש טזָאל ןוא לשיט א
 ןוא טריטָאנ ןוא ןרעטש םעד טשטיינק רע יוװ :קנארטעג עסיז סָאד סיוא טשימ
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 גָאלשרָאפ רעד יוװ ;עקטסאשט א ךָאנ ןוא עוואק לָאמאכָאנ ךיז טלעטשאב ןוא טנכייצ

 ןַײז אב סיוא טמענ ,טלעטשעגפיונוצ עינראיוואק ןיא ָאד טָאה רע סָאװ ,רענַייז

 ןוא עציײלּפ רעד רעביא םיא טּפאלק רענעי יוװ ןוא עפפוטש טרוק טנַײרפדָאּפאטסעג

 :שטייד ףא םיא טגָאז

 .ןיײוװוש רעשינלָאּפ ,רעלענש רעבא .טוג רעז .טוג ---

 עקראטש זא ,טסייוו רע .טרָאװלדיז סָאד לכיומ קנאדעג ןיא ךיז אב םיא זיא רע

 רע ,ליּפשַײב םוצ ,טָא .ןייגאב טינ טרָאװלדיז קיטכיר א ןָא ךיז ןענָאק ןשטנעמ

 .ָאלדיבַאק קעשיצנארפ ,ןיילא

 עינראיוואק רעד ןיא ריט רעד ןופ זָאלג ןטשיוװעגסיוא םעניא ןעזרעד טָאה רע

 .דליבּפָא ןַײז

 ףא זיא סָאװ ,טוה רעשישטַײד א ןופ קענעד רעכיוה א טקוקעג םיא ףא טָאה סע

 ,ָאלדיבָאק קעשיצנארפ ,רע רעבָא .סָאװטע רָאנ עקאט ,ןעוועג סיורג סָאװטע םיא

 טשטילג .ןָאטראק לקיטש א טגיילעגרעטנוא טָאה רע .סעיצרָאּפָארּפסיד טנַײפ טָאה

 ןופרעד ךיז טָאה ענַײז סיירג יד רָאנ ,ּפָאק ןרעביא ּפָארא טינ לטיה סָאד ןיוש ךיז

 ..בָאגוצ א יו ,רעמ טינ ךאז רעד ןיא סיוא טעז סנַיז םענָאּפ סָאד ןוא טרעדנעעג טינ

 ,ןיילא רע סָאװ ,ךעלגייא ערטסיב רָאּפ א ךיז ןגעוואב בָאגוצ ןקיזָאד םעד ןיא שטָאכ

 ,רילָאק רעייז רעביא ביל טינ ייז טָאה רע .ביל טינ ייז טָאה ,ָאלדיבָאק קעשיצנארפ

 םענופ רילָאק םעד ןבָאה ייז .ץראוש-ןכָארקעגּפָא יו ,ץראווש יוזא טינ ןענייז ייז

 -עג ןוא ןייטש םעד ןפרָאװעג רע טָאה םיא ןיא סָאװ ,לטנאמ סיקציטאימעס ןטלא

 .ךעלעצנַאװ רַאּפ א בָאגוצ ןקיזָאד םעד ףא ןאראפ ןענייז ךָאנ .ןרעדנא ןא ןֿפָארט

 םענעכָארקעגּפָא ןבלעז םעד ןופ ןוא ,ךעלעקוואיּפ יו ,עקנילָאמש ןוא עכעלגנעל

 יװ ,םצנאלג ןוא לעג ןוא ןירג-קילאג זיא ענַײז טיוה יד ןוא .ןגיוא ענייז יו ,רילָאק

 ןוא קוצ א לָאמ עלא םיא אב טיג קאב ןייא .ןילעזאוו טימ טרימשעג יז טלָאװ רע

 ליומ םעד טימ םענייניא ןוא ,טַײז רעד ןיא ליומ סָאד עלעסיב א סיוא םיא טמירק

 ןכיוה ןטימ טוה עשישטַײד יד ןוא .םענַאּפ עצנאג סָאד םירק א םיא אב ךיז טיג

 א םיא אב ךיז טיג סע ןוא קוצ א םיא טיג סע סאשעב .טינ ָאד טפלעה קענעד

 טזַײװ רע זא ,סיוא ךיז טכאד ,טַײז רעד ןיא םענָאּפ סָאד סיוא םירק א עלעסיב

 טלמעד ןעייטש סָאװ ,ןשטנעמ .גנוגעוואב רעטלּפירקראפ רעד טָא טימ ןצעמע ףא ןָא

 -עגפוא רעייז ןופרעד טרעוו רע ןוא ,טַײז רעד ןיא קוק א עקאט ןביג ,םיא ןבעל

 םיא ןוא שינעגעגאב עטשרע יד טאהעג םיא טימ טָאה עפפוטש טרוק ןעוו ,טכארב

 ,טַײז רעד ןיא טקוקעג טַײצ עצנאג יד רע טָאה ,ןבאגפוא עטשרע יד טימ ןדָאלעגנָא

 -נעּפורג רעד :ךאז עכעלדנעטשראפטסבלעז א יװ ,ןעמונעגנָא סע טָאה קעשיצנארפ

 יעסאר רערעקירעדינ רעד ףא ןקוק וצ סָאװ טינ טָאה עפפוטש טרוק רערויפ

 יא םיא רע טָאה --- "!?ןענאטשראפק :טגערפעג םיא טָאה עפפוטש טרוק זא ןוא

 טימ ןָאטעג קוצ א יא ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א יא ,"ןענאטשראפ; :טרעפטנעעג

 םענייניא ןוא טַײז א ןיא ליומ סָאד טיירדעגסיוא םיא ךיז טָאה סע ןוא ,קאב רעד

 ,טסַײלפעג ליפוצ ןיוש ךיז טָאה רע .םענָאּפ עצנאג סָאד --- ליומ ןטימ
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 טגיוועג ךיז טָאה סָאװ ,רעכָאז רענעדירפוצטסבלעז רעכיוה רעד ,עפפוטש טרוק

 "גייא טינ ךיז טָאה ,ּפָארא ןביוא ןופ טקוקעג ץלא ףא ןוא לוויטש עכיוה ייווצ יד ףא

 ןיא ןָאטעג קוק א ָאלדיבָאק קעשיצנארפ טָאה טלמעד .טכאלעצ ךיז ןוא ןטלאהעג

 ךיז ףא ּפָאק ןטימ ןבעגעג ךאמ ןקידעָארעַײכ א ןוא עלעגיּפש-ןשאט ןקיכעלַײק ןַײז
 ;ןיילא

 ,עדרָאמ ענדוקסאּפ א עקאט --
 סָאלדיבָאק קעשיצנארפ וצ טניוװעגוצ עפפוטש טרוק ןיוש ךיז טָאה ךָאנרעד

 ןצנאג ןטימ ןעיירד ןַײז וצ ןוא ליומ ןטימ ןעיירד ןַײז וצ ,קוצ ןַײז וצ ,טכיזעג

 ..ןצעמע ףא קנווו ןכעלטפעשעג א יו רעמ טינ םעד ןיא קידנעטש קידנעעז ,םענָאּפ

 ןופ דליבּפָא םעד ןעזעג ,עינראיוואק רעד אב ןענאטשעג קעשיצנארפ זיא טציא

 יד ןעניז ןיא טאהעג ןוא ריט רעד ןופ זָאלג ןטשיוועגסיוא ןייר םעד ןיא םענָאּפ ןַײז

 ףא עוואק זָאלג א אב עינראיוואק ןיא ןָאט וצ ןענאטשעגרָאפ םיא זיא סָאװ ,טעברא

 ןָאטעג ןפע ןא טָאה רע ןעוו רָאנ .רערויפנעפורג םענופ ןגיוא יד ןיא ןעמענוצסיוא

 :קירוצ ןסיטשעגּפָא םיא טסורב רעד ןיא פוטש רעטכייל א טָאה ,ריט יד

 .עשטיוד ריפ יונג ---

 ,עיגראיוואק ןיא קינייוװניא ןָאט קוק א רָאנ ןזיוואב טָאה ָאלדיבָאק קעשיצנארפ = |

 ענעקאבעג-שירפ יד ןֹופ ךעייר ןקידנטסיירט םעד ןעמעטָאנַײרא ןויוואב טָאהװ רע

 ןוא ךעלשיט יד ףא גיוא ןייא טימ קוק א ןּפאכ ןזיוואב ךיוא טָאה רע ,סעקטסאשט

 ענעסָאגעגנָא יד רעביא ןוא ייז רעביא טבעווש סָאװ ,טייקכעלטימעג יד ןריּפשרעד

 ,טייוו ץעגרע ןבילבעג זיא ץלא סָאד ןוא ,עוואק רעזעלג ענעקנורטעגּפָא-בלאה ןוא

 ..םעלָאכ א ןיא יו

 -עגסיוא ןוא טוה יד ןעמונענּפָארא ,סעציײלּפ יד םימ ןָאטעג שטיינק א טָאה רע

 טשיוועגסיוא ךיוא טָאה רע .ןרעטש םעד ןגָאלשאב טָאה סָאװ ,סייווש םעד טשיוװ

 :;ןעלדאט ןעמונעג ןיילא ךיז ןוא טוה עשישטַײד ןַײז

 ...ןענעיילרעביא טנָאקעג ךָאד בָאה'כ ...סיורא רימ ןענַײז ןגיוא יד ,,,ווערקאשפ =-

 טוה רעשישטַײד רעכיוה רעד רעטנוא ּפָאק ןיא םיא אב טָאה ןאלּפ רעד רעבָא
 טימ ןוא .ָאטעג ןיא ןטלאהאבסיוא ךיז טעװ יקסווָאבוקאי שועדאט .טקיטַײצעג ךיז
 טימ גנודניבראפ ןּפינקנָא ףראד רע ..ןטסינומָאק ןוא ןדִיי עדנאב עצנאג א םיא
 טעוװ ּפָאק סעשועדאט ראפ ,שימייה ןרעוו ייז טימ ףראד רע .יײצילַאּפ רעשידִיי רעד
 ןשועדאט ףוא טבָארג רע ביוא ןוא .םָארק עצנאג א ,םָארק א ןלָאצאב םיא ןעמ
 "ומָאק עדנאב עצנאג יד .ןעמענ ייז טעוװ ,קעשיצנארפ ,רע .רעציוא ןא ףוא רע טבָארג
 ןיילא םיא טעוװ עמ .יירפ-ןוא-קנארפ סעינראיוואק ןיא ןייגנַיירא טעוװ רע ןוא .ןטסינ
 ריפ רונא :ןטלגרָאגעגסיױא ןא טימ ןּפוטשּפָא טינ טעװ עמ ."עטיב; :ןריט יד ןענעפע
 .*עשטיוד

 ןָאטעג קוצ א טָאה רע .ָאלדיבַאק קעשיצנארפ ,רע ,ןגָאלשרעד ךיז טעװ רצ
 ןופ םיא אב ךיז טָאה סע ןוא ,ליומ סָאד ןָאטעג םירק א סָאװטע ,קאב רעד סימ
 ,םענַאּפ עצנאג סָאד טמירקעגסיוא ליפעגרָאפ ןקידיירפ
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 ,עשראוו ןייק ןַײרא ןענַײז ןשטַײד יד רעדייא ,טָאה ָאלדיבָאק קעשיצנארפ
 ןארָאטסער ןיא ןּפאכניירא ךיז טאהעג ביל רע טָאה קיטַײרפ ,עוויזנעפעד ןיא טנידעג

 טָאה ,רעבעל עטקאהעג סעיצרָאּפ ירד טלעטשאב .אנשעל רעד ףא *לָאּפָארטעמ,

 ענעּפראק עסיורג ,שיפ ןסע ןדִיי יװ ,טקוקעג ,עקיָאטס רעד אב קידנעייטש ,רע

 ,ןיירכ טימ ,ּפעק
 .סאק ןופ ןגרָאװעג ךיז ןוא רעבעל יד טַײקעג טָאה רע
 .יעשידִיי זיא'ס זא ,טכארטעגסיוא ןבָאה ןוא ,שיפ עשיליוּפ ...שיפ ןסע ייז ---

 א ראפ סָאװ ...שיפ עשידַיי זיאס זא ,טדערעגנַײא ייז ןבָאה טלעוו עצנאג יד ןוא

 זיא רעשפע ?שיפ עשידִיי טלעוו רעד ףא ןעמונעג ךיז ןבָאה ןענאוונופ ?שיפ עשידִיי

 טָא ןגרָאװרעד ייז טלָאװ רע .עשראוו ןיא טינ ,שיפ עשידִיי ןאראפ עניטסעלאּפ ןיא

 ןקאנ-ןוא-זדלאה םעד טיירדעג רע טָאה --- ...שיפ ןסע ייז ,*לָאּפָארטעמ, ןיא ,ָאד

 ךָאנ ןענעייל ןוא שיפ ןסע ייז -- ,טומָאכ א רעטנוא יוװ ,סאק ןשיכיצער ןַײז רעטנוא

 ...ןעגנוטַײצ עשידִיי ...ןעגנוטייצ
 ;ריט רעד ןיא ּפאלק א טימ ןארָאטסער םעד רע טָאה טזָאלראפ
 ,םערעוו ןסע ךָאנ ייז ןלעוו'ס ---

 םיא אב ןבָאה ,טלעוו רעד ףא ןבעל ןשטנעמ יו ,ןקוק ןענָאק טינ םעד טָא ןופ

 ןעלדנאווראפ טנָאקעג טינ טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ ןוא .ןגיוא יד טעוועקאילבעגּפָא

 רעשילױּפ רעד ןופ ןלאיליפ ןיא סעינראיוואק ןוא ןענארָאטסער עשיליוּפ עלא

 ןסע לָאז'ס רע ,ןעמיטשאב לָאז ,ָאלדיבָאק קעשיצנארפ ,ןיילא רע זא ,עוויזנעפעד

 קוצ רעסעִימ רעד טָא טּפאכעגנָא םיא טָאה ,םערעוו ןסע ןלָאז'ס ןעמעוו ןוא שיפ

 םיא ןגיוצעג ליומ ןטימ םענייניא ןוא טַײז א ןיא ליומ סָאד טיירדעגסיוא םיא ןוא

 | ,טַײז א ןיא םענָאּפ עצנאג סָאד

 רע .עוויזנעפעד ןיא טמא םענעזעוװעג ןַײז טיול טסּוװעג רע טָאה ןשועדאט ןגעוו

 א טאהעג טָאה סָאװ ,דִיי םעד טסינומָאק ןטנערבראפ םעד ןגעוו טסּוװעג ךיוא טָאה

 ןוא סנטסאקנייצ ערעייז רעביא סָאװ ,ךאס א ךָאנ ןגעוו ןוא ,*לָאגנָאמ; שינעמענוצ

 .טאק א ןופ טסנוק יד טנרעלעג ךיז ,ָאלדיבָאק קעשיצנארפ ,רע טָאה ּפעק

 רעד ןיא ןטסינומָאק עשיליוּפ יד וצ ךיז ןבָארגרעד ןגעוו םענַיז ןאלפ םעד

 ןייק ןיא טינ ,סעמע .ןלאטעד עלא טימ ןפרָאװעגנָא ךָאד רע טָאה ָאטעג רעשידִיי

 ןאלּפ םעד טָאה עפפוטש טרוק רעבָא ,"עשטיוד ריפ, זיולב זיא סָאװ ,עינראיוואק

 ,טקיטיגאב

 ןערָאנש ןעמונעג ָאלדיבָאק קעשיצנארפ טָאה עכָארב סעפפוטש טרוק טימ ןוא

 גָארטפוא ןלעיצעּפס א טימ טרָאד ןזַײװאב ךיז טַײצ וצ טַײצ ןופ ,ָאטעג רעד םורא

 טימ יוװ ,ײצילָאּפָאטעג רעשידִיי רעד טימ ןפאש ךיז ,טפאשרָאטאנרעבוג רעד ןופ

 ןייק םיא טָאה ָאטעג ןיא עינראיוואק א ןיא ןוא ,םיסרָאשעמ ןוא רענידאב-בייל ענייז

 טָאה ַאטעג ןיא עינראיוואק א ןיא .טראוורעד טינ קירוצ ףא טנאה רעד טימ סיוטש

 .טפאשרָאטאנרעבוג רעד ןיא שָארפ ןָאפ יו ,סנטסקינייוו ,טליפעג ךיז רע

 ,ָאטעג ןיא ןזיוואב לָאמ עטשרע סָאד ָאלדיבָאק קעשיצנארפ ךיז טָאה יוזא
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 א טלעטשעגניירא גָאט םענעי ןיא ךיז טָאה בוטש ןיא ןרעלדנאס יווייל וצ...
 --- ּפָאק רעד .ןשועדאט ןופ טקישעג ,רעטעברא ןא -- ןעזסיוא ןפא ,ןאמ רעטרָאיאב
 עמ ,טראוועג ,טקוקעגמורא ךיז עלַײװ א טָאה רע ,שזאדנאב א טימ ןדנובעגרעביא
 טָאה רעמָאט ,ןּפאכסיורא טינ סעּפע טימ ךיז לָאז רע יידעק ,ןגערמ סעפע םיא לָאז
 -גגעלראפ ןופ קילבנגיױא ןצרוק א ךָאנ ןוא ,ףראד עמ ןיהּוװ ,ןיחא ןפָארטעג טינ רע
 -לבאקעמ גנונעפָאה ךאס א טימ ןוא קערשרעד ךאס א טימ עדגיוו םיא טָאה טַײה
 : | :ןעוועג םענָאּפ

 ?ךעשטיָאװ ןאּפ --
 רעד טקידנוקרעד ורמוא טימ ךיז טָאה -- ?ןעגנאגעגניירא סע זיא רעוו ---

 ,.גנאג םעד טינ ךיא ןעקרעד סעּפע -- .עיראכז רעטלא
 וצ ןגיוא יד טימ טלטניּפעג עדגיוו טָאה -- ,ערעזחנוא ןופ ..,שטנעמ א -- |
 ..וינעדייז ,רימ ךָאנ ןעמוקעג זיא עמ -- .ןעיראכז ףא קידנזַײװ ,ןכעשטיָאװ
 ,.,רימ ךָאג

 ;סעלסאי יד טימ טַײקידיײל יד ןָאטעג ייק א טָאה עיראכז
 ?עדגיוו ,ןייגקעווא ןעד ךיז טסבַײלק וד ---
 ?ןסיײרעצ ןעמוק יז לָאז ףלָאװ רעד ,סע טראוו ףָאש עשיראנ עכלעוו א --
 דרע רעד ףא לקעמולק רעווש א ןעלסקא יד ןופ טזָאלעגּפָארא טָאה ךעשטיָאװ

 ;ןעדגיוו וצ טדנעוועג ךיז ,םעד ףא קידנזַײװ ,ןוא
 ,ןטאטשאב סע ףראד עמ ןיחוװ ,טסייוו ריא זא ,טגָאזעג טָאה שועדאט --
 ,ןוא לקעמולק סָאד ןָאטעג םענ א טָאה רע .קעוואלס ןזיוואב ךיז טָאה ץעגרע ןופ

 טלמרומעגרעטנוא רענעדירפוצ א רע טָאה ,ןעדגיוו ףא ןוא ןכעשטיָאװ ףא קידנקוק
 ;ןיילא ךיז וצ

 .טפירש ---
 רעשפע --- .ּפָאק ןראפ ןָאטעג םענ א ךיז ךעשטיָאװ טָאה -- ,טינ סייוו ךיא ---

 | ?רעסאוו לסיב א ןטעב ןעמ ןָאק
 ּפָא םאר א ןבעגעג קעוואלס טָאה --- ,רעסאוו ןעגנערב ךַײא ךיא לעװ ךַיילג --

 ,ןרָאװעג ןדנווושראפ םיא טימ ץעגרע זיא ןוא קעמולק םעד
 ;לוטש א ןכעשטיָאװ טקורעגרעטנוא טָאה עדגיוו
 ...ּפָא טור ---
 טגנאלרעד סע ןוא רעסאו לטרעװק א טימ טרעקעגמוא ךיז טָאה קעוואלס

 ;ןכעשטיָאװ
 ?פָאק ןטימ ךַײא אב זיא סָאװ ...טקנירט ---
 -נָאװ יד טשיוועגמורא ,לטרעווק םענופ טפלעה א ןעקנורטענּפָא טָאה ךעשטיָאװ

 :טנאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ א ןוא סעצ
 ?ןטייקשיראנ עכלעזא ןגעוו טציא טדער רעוו --
 ;לטרעווק ןיא סעצנָאװ יד ןעקנוטעגנַײא לָאמאכָאנ טָאה רע
 םעד םיא ןופ טשיװעג ןליוּפ טָאה רָאי טרעדנוה רעכעה ...שטיוועקצימ --

 ,..טגָאזעג קיניײװסיױא ףא ,סעליפט יו ,גנאזעג ןַײז ןוא ..,ביוטש
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 רעד סָאװ ,טרָאװ ןייא ןייק ןענאטשראפ טינ קעוואלס טָאה -- ...ָאי ,ונ --
 ,טדער רעטלא

 :טצעזעגרָאפ ,טשרָאד םעד קידנשעל ,טָאה רעטלא רעד ןוא
 ,.טלקערבעצ םיא סיפ יד טימ ...ןכָארבעגרעטנוא םיא סעילציה יד ןבָאה זיא --

 ...טיײקיניײלק אזא ןגעוו טסגערפ וד ןוא
 -עקצימ וצ ןיומאה ןצנאג א ןבירטעג טָאה עמ יו ,טנָאמרעד ךיז טָאה קעוואלס

 לָאמקנעד םעד טָאה עמ יװ ...עשראוו רעטנוא טראה ןיוש ...לָאמקנעד .סעשטיוו
 ןצראווש א טימ ןאמ רערעטלע ןא ןעמווושעגפוא זיא ןגיוא ענַײז ראפ ...טדנעשעג
 רע ןוא קאה יד טּפוטשעגניײרא לפירק רעשישטַיײד רעד טָאה םיא סָאװ ,שוילעּפאק
 .ףָאלעג א ךָאנרעד .יירעסיש א ךָאנרעד .דרע רעד ףא טרעדַײלשעגּפָארא יז טָאה
 . ןטימ טלקַאשעג זיולב ןוא טנַאמרעד ךעלקילבנגיוא קעוואלס ךיז טָאה ץלא סָאד
 ;ןיילא ךיז וצ ןוא ןטלא םוצ ּפָאק

 .יײָאל .יײָאל .יָאל יו

 רעטעטאלעגסיוא ןַײז םורא ןעמיר םעד ןגיוצראפ ןיוש טָאה רעטלא רעד ןוא
 :עקייוואצאק

 ?רימ טימ טייג רעוו זיא --
 ענַײז ןיא ןענעיילסיוא טלָאװעג טָאה יז .ןקעוואלס ףא ןָאטעג קוק א טָאה עדגיוו

 ,עּפורג רעד ןיא ןשועדאט וצ ,ןיהא גנאגקעווא ריא ןגעוו טכארט רע סָאװ ,ןגיוא
 ,.טגיילעגרָאפ לַײװרעד ריא טָאה שועדאט יו ...ןיילא

 טָאה רע ...קיטסאה רעייז םיא טּפאלק ץראה סָאד זא ,טליפעג טָאה קעוואלס
 ןקיליײה םעד ןיא ןסעגראפ עליפא טָאה רע .ןעזעג טינ טשינרָאג ,ןעדגיוו ץוכ ,טציא
 רע סָאװ ןוא ןשועדאט ןופ ןעמוקעגנָא סָאװרָאנ זיא סָאװ ,טפירש טימ לקעמולק
 ףא םיא זיא ןשועדאט ןיא .טנעה ענעגייא ענַײז טימ ,טאטשאב סע טָאה ןיילא
 ךיז לָאז סָאװ ,ראפעג טסדנימ ןייק ןעז וצ ןלאפעגנייא טינ עגער עקיצנייא ןייק
 םיא טָאה ץראה סָאד רָאנ ,ןעדגיוו ןוא םיא ןשיוצ ןסַײרנַײרא ןענָאק זיא-סעדזעוו
 ןופ .ץיה טימ ןסָאגעגנָא ךיז ןבָאה ןגיוא יד ןוא .טינ לָאמנייק ךָאנ יו יוזא .טּפאלקעג
 -ראפ ךָאנ ץיה יד םיא טָאה ָאד ןוא .ןרערט סיוא ךיז ןפמעד ןגיוא יד ןיא ץיה אזא
 :ןָאטעג גָאז א רע טָאה ךָאד ןוא .ןעדגיוו ץוכ ,םורא רָאפ טמוק'ס סָאװ ,ץלא טלעטש

 ..ָאד ביײלב ךיא ...עדגיוו ,טינ ץעגרע ןיא ייג ךיא --
 ךיז לָאז סָאװ ,םיטש רעכעלקירעזייה א לסיב א טימ ןָאטעג טסוה א טָאה רע

 ןטלא ןפא ריא ןופ ןגיוא יד ןריפרעביא ןעמונעג ןוא ,טצעזעג ןבָאה סָאװרָאנ םיא
 ;ןעדגיוו ףא קירוצ ןוא בוטש רעד ףא ןעיראכז ןופ ןוא עיראכז

 | ...םענייניא עלא זיא ,ןייג ביוא --
 רעטראוורעדמוא ןַײז סָאװ ,קורדנייא ןפא טראוועג ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע

 ;:טצעזעגרָאפ ןוא ,ןכאמ טעוו גָאלשרָאפ
 זדנוא ראפ ןענאּפשנַײא ןזומ ךיז עדייז רעדנילב רעד ןגרָאמ טעװ ,טינ עלע --

 ...עקשטאט רענשזרָאטאק רעד ןיא
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 ענייז ןופ גנוקיטעטשאב רעד ףא יו ,עיראכז ןטלא ןפא קוק א טּפאכעג טָאה רע

 לָאז יז ,ןגיוא יד טימ קידנטַײט ,ןעדגיוו וצ טעווערעקעגסיוא רעדיוו ךיז ןוא ,דייר

 :ןעז ןיילא

 ?ףורעד טסייטשאב וד ---

 ןגיוא יד יװ ,טרעהעג ,ךיז טכאד ,טָאה עמ ,ליטש-ךעלנַײּפ ןעוועג זיא עלַײװ א

 טָאה טראוורעדמוא ןוא .ערעדנא יד ףא ענייא קידנקוק ,סעיװ יד רעטנוא ךיז ןקור

 זיא םיא ףא סָאװ ,לוטש ןטימ קידנעוועגיר ,רעטלא רעד ןָאטעג סיורא קור א ךיז

 :טנאה יד ןביוהעגפוא טָאה רע ;ןסעזעג רע

 ,ןוויוא םעד עניוס םאב ןצייחסיוא ףא םיוב-טכורפ ןגנוי א סיוא טקאה ראנ א --

 ןענאּפשגייא ייז ןלָאז .סנסופוצ ךיז ןרעגלאוו רענעּפש עטליופעגרעביא ,עטלא ןעוו

 ןזַײװסיױורא ךיז טעוו'ס רעוו ,ןעז ךָאנ ןלעו רימ ,ייז ןלָאז ,עיראכז ןדנילב םעד

 .?עיראכז רעטלא רעד יצ ,םענייניא עלא ייז -- דרעפ ןרעסערג א ראפ

 ,םעד ןגעוו טסּוװעג ןיוש טָאה רע .דלָאגנײר עייש ןעגנאגעגניירא זיא בוטש ןיא

 "טלעוו טימ ךיז ןעמענראפ סָאװ ,טַײלעגנוי יד ןופ שטנעמ א ןעמוקעג זיא'ס זא

 רעטלא רעד ,טדער עמ סָאװ ,טרעהעג ןוא רעקידלוש א יוװ ןענאטשעג זיא רע .ןכאז

 ;ןסירעג ץלא ךיז טָאה עיראכז

 סיורא ןטשרע םוצ ןעמ טעוועטאר ,בוטש א טנערב עס זא ..,ייג ,רעטכָאט ,ייג --

 "ראפ סע זומ טינא ,.ּפָא טקילג סע יו ,עקירעביא סָאד ..עטסרעייט עמאס סָאד

 .ןרעוו טנערב

 טינ --- ,קעוואלס ןָאטעג ּפאכ א ךיז טָאה --- ,עדייז ,ןרעוו טנערבראפ ףא טינ --

 ןדניצרעטנוא ףא רָאנ ,עקירעביא סָאד רעביא טביילב ןרעו טנערבראפ ףא

 .סע טקנעדעגראפ

 ;רעמיצ ןרעביא ןָאטעג ייג א טָאה רע

 ,עפיירס רעד וצ לדנעּפש א ןיא ןעלדנאווראפ ךיז ןקילגּפָא טעוו רימ ביוא ןֹוא --

 ,ביילב ךיא .גונעג ןַײז ךיוא ןבעל ןיימ ראפ טצוװ ,רעקנעה יד ףא ןעמוק ףראד סָאװ

 .ןגָאלשסיױא סיוועג ףא רימ ןופ יז ןלעוו קנופ ןייא .ןגָאלש ןוא ןקינַײּפ ךימ ייז ןזָאל

 ,ייג --- ,ןעדגיוו וצ ןָאטעג דנעוו א ךיז רע טָאה --- ,וד ןוא .טינ ךיא ףראדאב רעמ

 זיא סָאװ ,דלָאגנייר עייש וצ ןעננאגעגוצ עדגיוו זיא טייקליטש רערעווש רעד ןיא

 א ןלעטשניירא ןפוראב קידנליפ טינ ךיז ,רעקידלוש א יװ ,טַײז א ןיא ןענאטשעג

 ןלאטאפ ןַײז ןופ טלסיירטעגפוא םיא טָאה עדגיוו .ךערּפשעג ןקיזָאד םעד ןיא טרָאװ
 ,םיא טמוק סע סָאװ ,ףָארטש א יוװ ,ץלא ךיז ףא ןעמענ

 .קעווא דלאב ךָאד ייג ךיא ,עטאט -- ,ןעמונעגמורא םיא יז טָאה -- ,עטאט --
 | ?וטסגייווש סָאװראפ

 ;טַײז א ןיא ּפָאק םעד טדנעװעגּפָא טָאה עייש

 ..טרעוו ןייק טינ טציא ןבָאה רעטרעוװ ..?רעטכָאט ,ןגָאז ריד ךיא לָאז סָאװ --

 א טימ רעמ ןַײז טינ ןָאק ָאד ביוא רָאנ ...ףָאס ןזיב רָאלק ץלא ןיוש זיא רימ ראפ

 ...ןגָאז ריד ךיא ןָאק סָאד טָא ..ןברָאק א טימ רעקינייו ןַײז ָאד לָאז ָאט ,ןשטנעמ
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 עמ רעווש יוזאיוו ,ןעדגיוו סיורא טיילגאב עמ יוזאיו ,טקוקעג טָאה ךעשטיָאוװ

 ;ּפָאק ןטימ ןעיירד ןעמונעג ןוא ,ריא טימ ךיז טדיישעצ

 טימ ןוא רימ טימ טדערעג יוזא טינ טָאה שועדאט ןַײמ ..,ןיינ ,עקניביל ,ןייג ---

 כתיב .ייג ,עטָאלָאה עשיליוּפ --- ,ןגירשעג זדנוא וצ רע טָאה --- ,ייג, ...עקירעביא יד

 ןוא ןגיוא יד ןכעטשסיוא ךיז זָאל .עקייהאנ סרעדרעמ םעד רעטנוא ןקור םעד סיוא

 ."ןרעוו רעגילק וטסעוו רעשפע ,ּפָא םוק ןוא ייג .םענָאּפ ןיא ןעײּפשנָא

 ןופ ןוא .טקירדרעד יא ,טשירפעגּפָא יא טָאה דייר סכעשטיָאוװ ןופ טייקבראה יד

 ןַײז ןעמוקאבסיורא טווורּפעג דלָאגניר עַײש טָאה טַײקטקירדרעד רעד טָא רעטנוא

 ;ןיילא ךיז ראפ יוװ ,לָאק

 .ריא ןופ ילָאז סע ,ליוו עמ ןוא ףיש א רעטנוא טייג סע זא ,ןעניימ רימ ןוא --

 לָאז יז ,ּפָא יז טזָאל עמ ןוא עלייק א ןיא וואסק א ןַײרא ןעמ טגייל ,רעכייז א ןביילב

 "שמע ביוא ןוא ...ןענאוונופ ןוא ...סָאװ ןוא רעוו ,ןסיוו לָאז עמ .ןעמיוושרעד ץעגרע

 ייןעמיוושרעד רע לָאז זיא ,ןָאק רעצ

 טָאה סע .ןענייוו טלָאװעג םיא ךיז טָאה סע ,ןעדגיוו ףא טקוקעג טָאה קעוואלס

 -עגנייא טינ סעּפע ףא טלָאװ רע יו ,ּפָאק רעד טרעטיצעגרעטנוא ?סיב א םיא אב

 :טגָאזעג טָאה רע ןוא ,ןעגנאג

 םעד זדנוא ןופ ןסירעגּפָארא טָאה עַייכ עסעימ יד זא ,ןגיל א'ס ,ןגיל א'ס ---

 .קילבנָא ןכעלשטנעמ

 יװ ,עדגיוו ,ןייש טסיב; :ריא ףא יוזא קידנקוק ,ןעדגיוו ןגָאז טלָאװעג טָאה רע

 עצנאג סָאד יװ ,וטסטכַײל םישובלאמ עכעלדנעש ענַײד ןיא ...טלעוו עצנאג יד

 *...עדגיוו .,.ןייש ןַײז םוטעמוא טסעוו וד ןוא ...ןבעל

 .ןגָאז וצ ריא טיירג ןעוועג רע זיא סָאד ןוא ,קעוואלס ,טכארטעג רע טָאה יוזא

 ;טלכיימשעגסיוא ןוא רע זיא ריא וצ ןעגנאגעגוצ רָאנ

 .עדגיוו ,טיירג ךיז ךאמ זיא ---

 :ןבעגעגוצ ןוא

 ןבָאה ָאטעג ןיא זא ,םיא גָאז ...קיטכיזרָאפ ןַײז לָאז רע ,ןשועדאט רעביא ביג ---

 יייערעדנא ...יילרעלא ןוא סעקישטשוויזנעפעד ענענָאטעגרעביא ןזיוואב ךיז

 -רעד .ןַײרא טלָאװעג ייז ןיא טלָאװ רע יװ ,ןגיוא יד ןיא טקוקעג ריא טָאה רע

 א טאהעג טָאה סָאװ ,זדלאה ןכיילב ריא ףא קילב ןַײז טריפעגרעביא רע טָאה ךָאנ

 זיא'ס לַײװ ,ןזיוועגסיוא טאלג םיא ךיז טָאה סע רעדָא ,ןיורבראפ עלעבייה טכייל

 עריא ,טקעמשעג ןבָאה ייז .רָאה עריא ןופ ןַײש עגעדלָאג-דנַאלב יד םיא ףא ןלאפעג

 ןעילוטוצ טלָאװעג ךיז טָאה רע .גנילירפ ןיא דרע יד טקעמש סע יװ יוזא ,רָאה

 ךיז לסיב א ןגערב יד אב ןוא עקידנפולּפָארא יד וצ םעטָא ןטימ ןוא ליומ ןטימ

 גָאו א ריא רע טָאה ,ןגיוא יד ייז ןופ קידנסַײרּפָא טינ ןוא .רָאה עקידעילאווכ

 ;ןָאטעג

 .ןעלדָאנרָאה עלא ןריולראפ ,ךיז טכאד ,טסָאה ---

 עדנַאלב-דלָאג יד ןָאטעג םענראפ א שיטעקָאק טנעה עדייב טימ טָאה עדגיוו

 עטזיולבטנא ריא ןעזרעד טָאה קעוואלס ןוא ,טגיילעגנייא לסיב א ייז ,רָאה סעילאווכ
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 -רעד לָאמ ןטשרע םוצ ,ךיז טכאד ,טָאה רע .ייז ןיא ןעקנורטרעד טפלעה ףא ,טנאה
 רעד ףא ךעלטימעג יוזא טגיל טנאה ריא ףא ךופ רעקידלָאגידנָאלב רעד זא ,ןעז
 .ןָאט טעלג א םיא לָאז עמ ,ןטעבעג ךיז טלָאװ רע יו ,טיוה

 ,טכארטראפ סעּפע ןגעוו ךיז טסָאה ..,עדגיוו ,רָאה יד ןטלאה וצ ןיוש גונעג ,ונ --
 ..?סָאװ ןגעוו ..?אה

 סע .טנעה יד טזָאלעגּפָארא ןוא ןָאטעג ץפיז א עדגיוו טָאה -- ,ץלא ןגעוו ---
 ןטניורבראפ-טכַײל ריא םורא רָאה עריא ןפרָאװעגרעדנאנאפ רעדיוו ךיז ןבָאה
 .גשוו ןיא ןלַײא ןעמונעג ךיז טָאה יז ןוא ,זדלאה

 ןלעוװ ,םוק -- ,טנאה רעד ראפ ןעמונעגנָא םיא יז טָאה -- ,קעוואלס .,םוק ---
 ,טפירש םעד ןטאּששאב רימ

 "אלס טכוזעג טַײצ עצנאג יד טָאה עדגיוו .רעלעק ןיא ןעגנאגעגּפָארא ןענַײז ייז
 ,קידלוש טליפעג ךיז יז טָאה סעּפע .קילב סקעוו

 בוטש סרעלדנאס יווייל טזָאלראפ ןכעשטיָאװ טימ םענייניא יז טָאה טכאנרעדפא
 .ָאטעג רעד טימ טנגעזעג ךיז ןוא

 ןבָאה ץענערג-װערַײמ רעשיטעווָאס רעד ןופ גנעל רעצנאג רעד רעביא ןעוו
 -רעד ןוא טעטש עצנאג ןוא ןעיימרא עשישטַײד יד ןגעק ןטכאלש יד ןביוהעגנָא ךיז
 סָאװ ,םיטיילּפ עפורג סדראנרעב זיא ,רעַײפ ןיא טלקיװעגנַײא ןעוועג ןענַײז רעפ
 ,לארוא ןיא וועשיוט א ןעוועג ןיוש ,קסירב ןופ טריפעגסיורא טָאה רע

 -טיוא ןיא ךעלביטשדרע יד ןופ ןעגנאגעגרעבירא ןיוש זיא לייט רעטסערג רעד
 עיינ יד םורא רענטרעג טאהעג ןיוש ןבָאה עקינייא ,רעזַײה עטראדנאטס עטיובעג
 ,ייזראפ םענעגייא םענופ ןסעגעג ןיוש ןעמ טָאה לּפָאטראק ןוא רעביטש

 ןבָאה ,ןרָאפעג זיא עמ סָאװ ,געט ןצעביז יד ןופ ךעשעמ ןיא ,ןָאלעשע ןיא ךָאנ
 עמ ןעוו ,ןענעדרָאנַײא ךיז טעװ ייז ןופ רערעדעי יוזאיו ,רענעלּפ טיובעג םיטיילּפ
 ,טרָא ןפא ןעמוקנָא טעוו

 ,עקשולּפעט רעד ןיא עלעקבורה ענענוחושט סָאד טצייהעגסיוא טָאה עמ רָאנ יו
 טימ ןוא ,טלגנירעגמורא סע םיטיילּפ יד ןבָאה ,דראנרעב ןרָאפעג זיא ריא ןיא סָאװ
 -ראפ ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה ,ןוחושט ןטילגעצ םענופ ענעטכיולאבדזָאר ,רעמענעּפ
 ,לארוא ןעיניא םעניא ןפיט

 רעקידסעכלאמ א .עכורעוואז עקיראוונאיפָאס א טעוװעשובעג טָאה ּפעטס ןיא
 ןופ טקעריד ןסירעגסיורא ךיז טלָאװ רע יו טקנוּפ ,טפול יד טסערּפעג טָאה טסָארפ
 יד ןיא טענוראּפש עטסדנימ יד .םיטיילּפ יד ןענעגעגאב וצ ףא גרעב רעלארוא יד
 ענעטַאשאב ,זייא ךעלעטכעלפ 'עניד טימ טעוועטיקראפ ןעוועג ןענייז סעקשולּפעט
 טצנאטעגמורא ןבָאה ןטניוו יװ ,טרעהעג טָאה עמ .יינש ןקידעקעמש ןשירפ טימ
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 דראפס םָארווא ןוא .רעטייווצ רעד ןופ טָא ,ןָאלעשע טַײז ןייא ןופ טָא ,ּפעטס ןרעביא
 ןוא סייוש םעד ךיז ףא קידנשיװ ,קינטאוו םעד טעיליּפשעגרעדנאנאפ ךיז טָאה
 ;לסערּפ א ןזָאלבעצ טלָאװ רע יו ,םירווייא עלא טימ קידנעכָאפ

 ,דָאב א רָאנ ,עקשולּפעט ןייק טינ ,טָאג-טיב ,ךָאד זיא'ס זא --
 טקעטשעגּפָא טַײז רעד ןופ טָאה -- ,טעװערָאהעגרעביא ןיוש ךיז טָאה רע --

 -- ,עלעטיה םעניילק ןרעטנוא ּפָאק ןסיורג ןטימ ןוא טנעה עטנוזעג יד טימ דיי רעד
 ,דראפס םָארווא ףא ןעקנוװװעג רע טָאה -- ,טעיאכ רעוועשעשז רעד

 טזָאלעגּפָארא רעוװ ,רעגניפ ץיּפש יד ףא רעוװ -- עפיסא עטעײרּפעצ עצנאג יד
 -יינש רעוועשעשז ןפא טקוקעגמוא ךיז טָאה -- ןגיובעגסיוא טאלג רעו ,ינק ןייא ףא
 ףא ןעכָאפ טצעזעגרָאפ טָאה דראפס םָארװא רָאנ ;לרעטכעלעג טכַײל א טימ רעד
 :טָאּפשעגּפָא םיא ןופ טָאה סָאװ ,םענעי וצ ןפורעגנָא ךיז ןוא טנעה עדייב טימ ךיז

 ןרעב רעלארוא יד ...עינאּפ ,לקענעד עניילק'ס ּפָארא טפראוו ,עמכָאכ-סישייר ---
 ,..סיניישאהעוו .ןרעוו לעָאּפסינ טינ םעד ראפ ןלעוו

 לָאק סָאד טעוועילערדעגכרוד ךיז טָאה -- ,סיניישאהעוו רעַײא טימ ּפָא טזָאל ---
 -ירב ןיא יוװ טקנופ ,ןָאלעשע ןיא ָאד טַײצ עצנאג יד ךיז טָאה סָאװ ,טילָאּפ םעד ןופ
 רעד ,רעסעב טגָאז -- ,קעמולק ןַײז טימ טדיישעג טינ ,שערדעמסעב רעקס
 ?ךיוה םיא ףא ןרעטעלק ןפראד טע'מ ןוא ..?גרעב עליוה עקאט זיא ,..לארוא

 םעד ףא ןגיוא יד טריפעגרעביא דראפס טָאה -- ,עדנעמ ,םיא ריא טגָאז --
 ,טנעה עסיורג יד טימ ןיושראּפ

 ?ךיא סעּפע סָאװ ---
 ,ריא טסייוו עמאטסימ --
 ,ךיא זיא ךיא --
 ,סיוש ןיא קעמולק ןטימ טילָאּפ ןפא ןבעגעג קוק ןקיטומטוג א טָאה רע
 זיא ייניס גראב רעד ?לעימכאר ,גרעב ראפ עריומ יוזא ריא טָאה סָאװ ןוא ---

 ,..טאהעג טינ עריומ ןייק ןבָאה ןדִיי ןוא ...גראב א ןעוועג ךיוא ךָאד
 ..ייניס גראב רעד ןוא לארוא רעד ;לשָאמ א טגָאזעגּפָא ךַײא רע טָאה טָא --
 רעדיוו ןיוש ךיז טָאה --- ?לעימכאר ,לשָאמ רעד יוזא טינ ךַײא טלעפעג סָאװ ---

 ,דראפס םָארווא ןאזאק ןטילגעגנָא םוצ טקורעגוצ
 ,וָאטלזאמ ?םָארווא ,טליקעגּפָא ןיוש ךיז טָאה ריא --
 רעכעליירפ-טראוורעדמוא רעד ןופ ןריולראפ טינ ךיז טָאה דראפס םָארוװא רָאנ

 ;קידגצעזרָאפ ,ןעלזאג א יו ,ןלעימכאר ףא טקוקעג ןוא שינעגעגאב
 ,רענעטָארעג א רעייז זיא לשָאמ רעד --
 ?םָארווא ,ןטָארעג ךַײא אב יוזא סע זיא סָאװ --
 יד ןבעגעג ןדִיי יד ןעמ טָאה ,ךימ ריא טייטשראפ ,ַײניס גראב ןפא לֵַײוו --

 ,עריוט יד לָאמארעדיװ ןבעג ןדִיי יד ןעמ טעוװ גרעב רעלארוא יד ףא ָאד ןוא עריוט
 .עַײנ א

 רעד יו טינ ,םָארווא ,דיגאמ רעוועשעשז רעד יו ,רָאג ןיוש ךָאד טדער ריא --
 ,רעדַײנש רעוועשעשז
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 ,ךעלטנגייא ,ןיוש זיא סָאװ ,טילָאּפ א ּפָאק םעד טקעטשעגניירא טָאה לדער םעניא
 טינ ןוא ןגיוטשעג טינ ןופ סעמיולאכ טמעלָאכעג םיא ךיז ןבָאה סע ןוא ןפָאלשעג
 ןא יוװ ,עלעווייא םוצ וצ זיא ןוא טּפאכעגפוא ךיז רע טָאה לָאמאטימ רָאנ ,ןגיולפעג
 :רעטירבעגּפָא

 ?ייניס גראב --- טגָאזעג ריא טָאה סָאװ --
 ?ױיי בער ,טלקַײקעגּפָארא ךיז ריא טָאה ןענאוונופ ---
 ענַײמ טימ טרעהעג עקאט סע בָאה'כ יצ ,טמעלָאכעג רימ ךיז טָאה'ס יצ --

 א ןוא טקעװעגפוא ךימ טָאה ַײניס גראב רעד זא ,ּפָאק ןַײמ ביג ךיא רָאנ ,ןרעיוא
 ,טנאלאנ יסָאי ןסייה טינ ךיא לָאז טינא ,ןגיוא יד ראפ ןָאטעג טינש

 עכעלזָאר יד ןלאפ םיא ףא טזָאלעג ,לדער ןיא ןעמונעגניירא ךיילג םיא טָאה'מ
 ;טרימרָאפניא םיא ןוא עלעווייא ןטילגעגנָא םעגופ ןייש

 .ןרעה ריא טנָאק ,טליוו ריא ביוא ,:ראהיוז טגָאז רעדַײנש רעוועשעשז רעד --
 טימ ראהיוז ןָא ךיז רעק סָאװ ,טינ רָאנ סייוו ךיא ?ליוו ךיא יצ עלייש א --

 רעטַײװ ןיוש טלָאװ רע יוװ ,טנאלאג יסָאי ןָאטעג ּפאכ א ךיז טָאה -- ?יירעדַײנש
 .ןרעיוא ענַײז טימ עקאט סע טרעה רע יצ ,םיא ךיז טמעלָאכ עס יצ ,טסוװעג טינ

 ,יירעדיײנש טימ ראהיוז ןָא ךיז רעק ,לארוא ףא טייג סָאװ ,ןָאלעשע םעניא --
 "וקעג טינ ךָאנ םעד טרעלקרעד עדנעמ טָאה --- ,רעדורב א טימ רעטסעווש א יו
 ןזָאלּפָארא ךיוא ךיז ריא טנָאק ,טליוװ ריא ביוא -- ,ןטנאלאג יסָאי ךיז וצ םענעמ
 .ןעמעלא טימ ךַײלג ןרעה ןוא רעגניפ ץיּפש יד ףא

 ,ךיא ליוו עדאווא --
 -גיירא ךיז טָאה טנאלאג יסָאי זיב ,טראוועגסיוא קידלודעג טָאה דראפס םָארווא

 א ןגיוא יד קידנבייהפוא טינ ,ןוא ,םיטיילפ למעזעג ןעמעראוו םעניא טשטעווקעג
 :ּפָאק ןטימ עלעקבורה ןטילגעגנָא םוצ ןָאטעג לקָאש

 ,טינ ריא טליוו ,ָאי ריא טליוװ ,?ארוא ןפא רָאנ .וועשעשז ןופ טכאל ,טכאל ---
 ,"יולק ףא ץלא ןוא .:סערבידאה-סערעסא עַײנ ןבעג ךָאד זדנוא ןעמ טעוו

 -ערב יד ןביוהעגפוא ןוא סעציילּפ יד טימ ןָאטעג שטיינק א טָאה םעליוא רעד
 זיא עמ .רעטַײװ ןגָאז טעװ רעדַײנש רעד עריױט א ראפ סָאװ ,קידנטױאוו ,ןעמ
 ;קידלודעגמוא ןרָאװעג

 ?םָארװא ,:?ָאכעהיױלע יוניודא יכיונָא; ןגָאז ןיוש וטסעוו רעשפצ ?ינ --
 ףיז טכַײל ןעמונעג ,עלעדרעב ןרעטיש ןטימ ןיק םעד ןביוהעגפוא טָאה םָארוװא

 :ןלייצ ןביוהעגנָא ןוא ןגיוא יד טזיילגראפ ,ּפָאנק ןיא ןצארקרעטנוא
 ,וצ -- ןעלדנאה --
 ,יול -- ןעלדנאוו --

 ,רעטלאלטימ ןעירפ ןופ קרעװ שילַאבמיס-שיטסימ א -- ר הי ז 1
 ,ןטַאבעג ןעצ 2
 .סערבידאה-:סערעסא יד ןופ ביײהנָא רעד --ךיהלא ינדא יכנאב
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 ,יול -- ךעלעסָאנראּפ עטכַײל ---
 ;רעדור א ןבעגעג ךיז טָאה םעליוא רעד

 | | ,םָארווא ,?יול; גונעג ---
 רעטַײװ ןוא קידנרעה טינ טכאמעג ךיז טָאה רעדַײנש רעוועשעשז רעד רָאנ

 ;טלייצעג

 ,יול --- געט עקיטכענ --
 ,יוֵל --- ןטפעשעגטפול ---
 רעד .עכורעוואז רעקַיײנש רעד ןגעקטנא ןגָארטעג ךיז טָאה ןַאלעשע רעד

 ,למיה ןזיב ?י-י-ו-ול, םעד ןגיוצעגסיוא טָאה וויטָאמָאקָאל ןופ ףיײפ רעקידנדַײנש
 -ָארװא טאהעג ןעניז ןיא ןוא ןרעדנא םוצ רענייא ןעקנּוװעג ןבָאה םיטיילּפ יד

 ;רעדַײנש רעוועשעשז םעד ,ןעמ
 ,טניימעג ןבָאה רימ יוװ ,ראהיוז רעטכעלש אזא טינ רָאג זּוא'ס --
 -עגנייא זיא-טינ-יוו ךיז .סרעגעלעג יד ףא ןכָארקעצ ךיז ןעמ זיא זַײװקיצניײא

 ןרָאפ סָאד רָאנ .גרעב ענַײז ןגעוו ןוא לארוא ןגעוו טכארטעג רעדיװ ןוא טעיטסָאמ
 -פעט ןיא זיא לַײװרעד .ןעז ןעמ טעװ ,רעטעּפש ןַײז טעוװ סָאװ .סעִיכ א ןעוועג זיא
 םיטיילּפ עקינייא .ןבעגעגטימ טכאמ עקסטעווָאס יד טָאה ןטקודָארּפ .םעראוו עקשול
 -עביצ ךעלצנערק ןטרָאד ןופ ןעמוקאבסיורא ,סעקעמולק יד טנפעעגרעדנאנאפ ןבָאה
 -ָארג א יו ,עלעביצ רעדעי .געוו ןיא ןעלדנאהנַײא ןזיוואב ןיוש טָאה עמ סָאװ ,סעל
 ,רעייא ענעדלָאג יװ ,טלײשעגּפָא ייז טָאה עמ .רעגייז רענעדלָאג רעקיכַײב א ,רעב
 ,לּפע טסע עמ יו ,ייז ןעמ טָאה ןסעגעג ןוא

 רעמ ןאראפ זיא עלעביצ רעד ןיא זא ,טגָאזעג טָאה דראנרעב רעוואכ רעד ---
 עטשרעבייא יד ןכָאטשעגנַײרא טנאלאג יסָאי טָאה -- ,ענעמיל א ןיא יוװ ,ןענימאטיוו
 ןענַײז סע זא ,עלעביצ רעקיטפאז ,רעטּפָאטשעגנָא ןא ןיא ןייצ עטשרעטנוא יד ןוא
 טינ ןבעל ץנאג א בָאה ךיא ןוא -- ,ןגיױא יד ןיא ןרערט ןעגנאגראפ שזא םיא
 ןיא ןייצ יד ןכָאטשעגניײרא רעדיוו רע טָאה -- ,ןענימאטיוו .סע ךיא סָאװ ,טסווװועג
 .עלעביצ רעד

 ןפורעגּפָא ךיז טָאה -- ,ןאמרעגנוי ,ענעמיל א ףא ךַײא טימ ךיז טַײב ךיא --
 ןסקאוו לארוא ןפא ,טינ טסייוו ריא .ענעמיל ןייא ראפ עלעביצ ץנארק א -- .רענייא
 ?סענעמיל ןייק סינ

 טָאה'מ ןוא ןענימאטיוו טימ טּפָאטשעגנָא ןעוועג ליומ סָאד זיא טנאלאג יסָאי אב
 טָאה עמ .טינ יצ ,סענעמיל לארוא ןפא ןסקאוו יצ ,טגָאז רע סָאװ ,ןרעה טנָאקעג טינ
 אב יוװ ,ןָאטעג טעב א ךיז לָאק קירעבאלש א טימ טָאה בַײװ ןַײז יו ,טרעהעג רָאנ
 :ןעלזאג א

 ראפ טינ עס .ןענימאטיוו ענַײד טימ יוזא ןָא טינ ךיז סע ,ךיד טעב ךיא ,יסָאי ---
 -ּפעט יד ...ןרעװ טקיטשרעד טעװ עמ ...ריד ןבעל ןגילנַײא ךעיוק סנשטנעמ ןייק
 ,דניק ןפא סענָאמכאר בָאה ,יסָאי ,ךיד טעב ךיא ...ןטלאהסיוא טינ סע טעװ עקשול
 ..ןיוש טמעטָא סע סָאװ םיוק
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 יסָאי טָאה -- ...ךָאד ןפָאלש ןשטנעמ ...שאר ןייק ןָא טינ ךאמ ,עלעזייר ,אש --

 -ענעמיל זא ,ייטשראפ ךיא ..,אש --- ,בַײװ ןַײז וצ ּפָאק םעד טיירדעגסיוא טנאלאג

 ךיא לָאז ּווז רָאנ ..ןענימאטיוו-שלעביצ יוװ ,ןצראה םוצ רעמ ריד ןענַײז ןענימאטיוו

 ,ענעמיל ןבָאה לָאז ךיא ?טסָארפ אזא ןיא ,ןַאלעשע ןיא ,ָאד טָא ענעמיל ןעמענ ריד

 ..ענעמיל ןסעגעג ךיא טלָאװ

 ליומ ג סָאד לכלאש ןטימ טקעדעגרעביא ךיז ןוא ןָאטעג ץכערק ןפיט א טָאה לזייר

 .ןָאנ רעד טימ

 טדנעוועג רעדיוו רענייא ךיז טָאה טַײקלקנוט רעד ןופ ןוא ,ליטש ןרָאװעג זיא'ס

 ;טנאלאג יסָאי ֹוצ

 רעד טימ טלטַײטעג רע טָאה -- ,ךַײא ןיימ ךיא ,ןאמרעגנוי ,רימ טָאה ריא --

 ,טרעפטנעעג טיגנ יוזא עקאס רימ סָאה ריא ,ןענימאטיוו יד טימ ,ךַײא -- ,טנאה

 ,,טיג יצ ,סענעמיל לארוא ןפא ןסקאוו יצ

 טָאה סָאװ ,טילָאּפ םעד וצ ּפָאק ןטימ ןָאטעג ךאמ א רענייא טָאה לקניוו א ןופ
 .וערַײמ ןענוואד ןטימניא ןטלאהעג טָאה רע .?ָאי; ףא ,סענעמיל ןגעוו טגערפעג
 ןקיזָאד םעד ןגעוו טגערפעג לָאמ ייווצ טָאה שטנעמ רעד יו ,טרעהעג טָאה רע ןוא
 א םיא רע טָאה .ענעמיל לקיטש א ןופ רעבָאהביל א ךיוא זיא ןיילא רע .סקיוועג
 :ּפָאק ןטימ ןענוואד ןטימניא ןָאטעג ךאמ

 ,אה"אה ---
 ןגעוו ךיז טָאה רע .לארוא ףא ָאי ןסקאוו סענעמיל זא ,טייטאב טָאה סָאד ןוא

 ןוא ?ארוא ןופ עקאט ןענַײז סָאװ ,ןשטנעמ עטנעטעּפמָאק אב טקידנוקרעד םעד
 ,ןדייר ייז סָאװ ,ןסייוו

 ךיז טָאה סָאװ ,טילָאּפ םוצ ןעגנאגעגוצ רע זיא ,"וניילָא; טגָאזעגּפָא טָאה רע ןעוו
 :עגארפ-ענעמיל רעד טימ טריסערעטניא

 טָאה ריא רָאנ ,ערסענעמטש ןטימניא ןַײז קיספאמ טנַאקעג טינ בָאה ךיא --
 ..ןענאטשראפ עמאטסימ

 -אטשראפ טינ בָאה'כ ,ןעדָאװ ...ןענאטשראפ בָאה'כ ,ןענאטשראפ בָאהיכ ---
 ןלעוו רימ זיב רָאנ -- .טרעפטנעעגּפָא סענעמיל ףא ןלאב רעד םיא טָאה --- ..?ןענ
 ןסעגָא ןוומ ךיז ןעמ טעװ ,ענעמיל א ףא ונָאיעכעש א ןבעלרעד לארוא ףא ךיז
 ץנארק ןפא ןָאטעג זַײװ א םיא רע טָאה -- ,רערָאמ םעד טָא טימ זדלאה ןרעביא
 לכיומ םיא ןיב ךיא .ןענימאטיוו סע טפור ןאמרעגנוי רעד שטָאכ --- ,סעלעביצ טימ
 ..ןעמָאנ םענייש םעד לכיומ ךיוא ,סיוא טזַײװ ,םיא זיא סנַייז ביי סָאד .ןעמָאנ םעד

 ,םיטיילפ יד ןופ ףורעביא ןא טכאמעג טָאה דראנרעב ןעוו ,ןגרָאמירפ ןטייווצ ןפא
 ,טלעפעג ייווצ ןבָאה

 ,ףניפ ךָאנ טלעפעג ןבָאה ,טרָא ןפא ןעמוקעגנָא זיא עמ זיב
 ,טסּוװעג טָאה רע .טאהעג טיג שעפענ-סעמגא סיורג ןייק ןופרעד טָאה דראנרעב

 ,ןבַײלב טעוװ סע סָאװ ,סָאד רָאנ ,ןלאפּפָארא טעװ ,ףונביוא ךיז טלאה סָאװ ,סָאד זא

 ,טלצרָאװעגנַײא ןַײז סעוו
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 -ּפעט רעדנא ןא ןיא ןעוועג גָאט ןדעי רע זיא עזייר רעד ןופ טַײצ רעד ראפ
 רעטומ א -- ןעיורפ ייווצ ףא ןסױטשעגנָא ךיז רע טָאה ייז ןופ רענייא ןיא .עקשול
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ןצעביז רָאי א ןופ ,עלעדיימ א ךָאנ טאמיק ,רעטכָאט רעגנוי א טימ
 א ןיא ריא טציז סָאװ; :עגארפ רעד ףא .טרעדנוזענּפָא ןטלאהעג טַײצ עצנאג יד
 ;ּפָאק םעד טיירדעגקעווא רעטומ יד טָאה --- *?טַײז

 ,טשינרָאג --
 ןוא ןגיוא עקירעיורט ,עסיורג רָאּפ א ןביוהעגפוא רָאנ טָאה עלעדיימ סָאד ןוא

 .טזָאלעגּפָארא קירוצ ייז
 רעמ טקערש ןרישזאסאּפ ייווצ עקיזָאד יד זא ,טכאדעגסיוא ךיז טָאה ןדראנרעב

 ,ןעמוקנָא סָאד ןוא עזַײר יד ערעדנא ראפ .
 יז זאא ,ייז ןגעוו טסּוװעג רע טָאה ,ןַאלעשע ןיא ןבירשראפ ייז טָאה רע סאשעב

 ןופ ןפָאלעג זיא עמ ןעוו ,עלָאהעב רעד ןיא רעטָאפ ןוא ןאמ םעד ןריולראפ ןבָאה
 ;סנייא ףא ןענאטשאב ןענַײז יז ...טבעל רע יצ ,טינ ןסייוו ייז .עשראוו

 רע טלָאװ ...ןרָאװעג עריווועג סעּפע םיא ןופ ןעמ טלָאװ ,ןבעל לָאז רע ןעוו ---
 .ןגעטש ןוא ןגעוו עלא רעביא ןעלמיוו סָאװ ,םיטיילּפ יד ךרוד ןרעה טזָאלעג ךיז ןופ

 טגָאזעג םיא טָאה ץלא סָאד .טסּוװעג טינ טשינרָאג יז ןגעוװו דראנרעב טָאה רעמ
 םעד סייב ,ןָאלעשע ןיא ,טציא יװ ,טלמעד ךיוא טָאה עלעדיימ סָאד ,רעטומ יד
 ןגיוא עקידנזעװּפָא ןוא שטרעיורטראפ יד ןביוהעגפוא עלַײװ רעדעי רָאנ ,ךערּפשעג
 ,טזָאלעגּפָארא קירוצ ייז ןוא

 יז ןלעוו -- ,טכארטעג דראנרעב טָאה -- ,ןָאלעשע ןיא ןצעזפוא ךיז ןלעוו ייז
  צַײנ יד ,ןשטנעמ טימ םענייניא ןַײז עקידנעטש סָאד ,ןרָאפ סָאד .ןסעגראפ ךיז
 ןטעלגסיוא ןלעוו ,עזייר רעד טימ םענייניא ןגייטש סיוועג ןלעװ סָאװ ,ןסערעטניא
 ."ענעבילבראפ םאזנייא ייווצ יד טָא אב קעטייוו א ּוװ ןוא דנּווװ א ּוװ

 רע טָאה ,סעָאט ןַײז ןיא טגייצרעביא ךיז םורא געט עכעלטע ןיא טָאה רע ןעוו
 יד ןופ ןפָאלעג ךיוא זיא סָאװ ,ןָאלעשע םענופ עשרעטקָאד יד ךיז וצ ןפורעגסיורא
 :טגערפעג יז ןוא ,יורפ עקירָאי-קיצנאווצ-ןוא-סקעז עקידווענייכצראווש א ,ןשטַײד

 ?עיראטינאס טימ ןָאלעשע ןיא ךיז טוט סָאװ ,אלע ינאּפ --
 ,סעִיװ יד ןופ גנוגעוואב עקַױר-לענַאיסעּפָארּפ א טכאמעג טָאה עשרעטקָאד יד

 עלא רעביא טריצאּפשעגכרוד טונימ רענעי ןיא ןגיוא יד טימ ךיז טלָאװ יז יו
 ;סעקשולּפעט

 .ָאטשינ זיא ,דראנרעב ןאּפ ,סרעדנוזאב םוש ןייק --
 -טנע יװ ,טַײװ רעד ןיא ןגיוא יד טימ ןָאטעג ךוז א סעּפע לָאמארעדיוװ טָאה יז

 ןפורעגנָא ךיז ןוא ,ןדראנרעב טינ ,טַײװ רעד טפראדאב ,ךעלטנגייא ,יז טלָאװ ןרעפ
 ;ךאז רעקילעפוצ א ןיא ךיז טנַאמרעד עמ יוװ ,ןָאט אזא טימ

 -עג טינ ןלאפוצ םוש ןייק ןגעוו טַײצ רעצנאג רעד ראפ ןבָאה ענרושזעד יד ---
 ,ןדלָאמ

 :ּפָאק םעד ןבעגעג ףוא בייה א ץלַאטש-שירעלעפאב יז טָאה ךָאנרעד
 ,טקרעמאב טינ טשינרָאג ךיוא בָאה ךיא --
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 ףא קידעכרווועגא יוזא קידנקוק ,אלע ענטלאטש עגנוי יד ,קִיור טדערעג טָאה יז

 ריא ןיא טַײקטנוװאהאב ריא ןופ יא ןעגנאגעג ריא אב זיא טַײקַיור יד .ןדראנרעב
 | ,טכאמ רעשייורפ ריא ןיא טַײקרעכיז רעד ןופ יא ,ךאפ

 טימ קידנדייר ,זא ,טכאדעג ךיז טָאה םיא .טרעגרעעג לסיב א סע טָאה ןדראנרעב

 .שרעדנא סעּפע ןגעוו עסַיײמ-סאשעב יז טכארט ,םיא

 טדער ריא ןעוו ,ןגיוא עדייב ערעַײא ןופ קילב םעד רימ טניגראפ ,אלע ינאּפ --

 ךיא ...ךייא טריסערעטניא ךערּפשעג רעד זא ,ןסיוו ,סנטסקינייוו ,ךיא לעװ ,רימ טימ

 ,ןטַײהנגעלעגנָא עכעלנעזרעּפ עניימ בילוצ טינ ןפורעגסיורא ךַײא בָאה

 ןיא טגָארט סָאװ ,לָאק אזא טימ ןפורעגנָא ךיז אלע טָאה -- ,דראנרעב עינאּפ --

 קוק א םיא ףא טָאה יז .טַײקטלטסניקעג יא ,טליגכַײלג יא ,ַײרעטעקַאק יא ךיז

 -רעביא ,קידנעלכיימש ,ןקרעמאב ֹוצ םיוק ,טכַײל ןוא סעייװ יד רעטנוא ןופ ןָאטעג
 ..1ראנרעב עינאּפ -- :טרעזאכעג

 רע ,ןזיוועגסיורא טינ סע טָאה רע רעבָא .טכארבעגפוא רעמ ךָאנ םיא טָאה סָאד
 ;טלכיימשעגסיוא ךיוא טָאה

 םעד ןפורעגנָא טלָאװ ריא יו ,טליגכַײלג אזא טימ ןעמָאנ ןַײמ ןָא טפור ריא --
 ןָאטעג ייברעד ךָאנ טלָאװ ריא .קעטײװּפָאק ןגעק לטימ ןטריטנעטאּפ א ןופ ןעמָאנ
 .אלע ינאפ ,ץענעג א

 עינאּפ ,.סופ ןקניל םעד ןופ ןענאטשעגפוא ,טגָאז עמ יװ ,טנַײה טַײז ריא ,ונ --
 ,ךָאנרעד ןוא ?ןָאט ןכעלטפעשעג א ףא ןייגרעבירא רימ ןלצוו רעשפע זיא ,דראנרעב
 וצ סעיזנעטערּפ ערעַײא ןשרָאפסיױא רימ ןלעוו ,טַײצ עיַײרפ ןבָאה ןלעװ רימ ביוא
 ?ןָאט ךיא ףראד סָאװ זיא .ןעמָאנ רעיא סיורא גנערב ךיא יוזאיו ,םעד

 :טנאה יד טקערטשעגסיוא ריא טָאה דראנרעב
 ראפ רָאנ ,ּפָאק םעד טוג ןגָארט ראפ רָאנ טיגנ קנאד א .אלע ינאּפ ,קנאד א --

 .ּפָאק ןטוג א ןגָארט

 -- לייט עשירעלטסניק יד .דראנרעב עינאּפ ,טדערעגּפָא ןיוש ןבָאה רימ --
 .רעטעּפש

 יװ ,קאבניק םעד טנאה רעד טימ ןָאטעג םענ א דראנרעב טָאה -- ,טָא זיא --
 -גיירא ךיז טעװ ריא --- ,דרָאב יד טנאה רעד טימ ןָאט םענ א ןגעלפ סעדייז ענַײז
 ןיא סעּפע ןבעגעג ןכער א ,טלעטשעגּפָא עלייוו א ךיז טָאה רע -- ,רעד ןיא ןּפאכ
 -כָאט רעגנוי א טימ רעטומ א טרָאפ ןטרָאד .עקשולּפעט רעטעביז רעד ןיא --- ,ּפָאק
 טייצ עצנאג יד ךיז ןריפ ייז .ןצכא-ןצעביז רָאי א ןופ יו רעמ טינ לדיימ א ,רעט
 סאשעב ןריולראפ ןבָאה ייז .קילגמוא ןא ייז אב זיא סעּפע .טרעדנוזעגּפָא ענדָאמ
 ,יורפ א טימ יורפ א יו ,ָאד ףראד עמ ,אלע ינאַּפ ,טָא זיא .רעטָאפ םעד עטיילּפ רעד
 ךָאנ ַאד זיא טרָאד זא ,םעד ןיא ןוא ...קעטייוו א ךָאנ ןאראפ ץעגרע זיא ּוװ ,ןּפאטנָא
 טמיטשאב סע טצװ ריא ןוא ,קעּפוסעמ טינ טונימ ןייא ןייק ףא ךיא ןיב ,קעטייוו א
 עלעיצעּפס סעּפע ָאד ףראד עמ ביוא ןוא ,טינ ךיוא ךיא לפייווצ םעד ןיא .ןּפאטנָא
 עגנוי א ךָאנ זיא רעטומ יד ,ןפלעה ןוא ןעגנערטשנָא ןפראדאב ךיז ןעמ טעוװ ,ףליה
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 ךַײא בָאה ךיא יוװ ,רעמ ,אלע ,טָא זיא ...ןקוק וצ ץראה סָאד טסיײר לדיימ ןפא ןוא ,יורפ
 ידמא ףא ןצנאגניא זיא עקירעביא סָאד ...ןגָאז טינ ,רעדייל ,ךַײא ךיא ןָאק ,טגָאזעג

 ;ןרעטש םוצ טנאה יד וצ גייל א ןבעגעג טָאה אלע
 -יז רעד ןיא טינ - ,רעטכא רעד ןיא זיא'ס ?עקשולּפעט רעטעביז רעד ןיא --

 ,רעטעב
 - ?טקרעמאב ךיוא יז טָאה ריא --
 ןיא ןפרָאװעג ךיוא רימ ךיז ןבָאה ייז ...ָאי ...עקשולּפעט רעטכא רעד ןיא ---

 ,ןגיוא יד
 רימ ףא ריא טלָאז ,ןדייר רימ טימ טעװ ריא זא ןוא .אלע ,ןעזרעדיוו ףא זיא --

 ביוא ,ןעז ךיז רימ ןלעוו טכאנרעדפא .טינ רימ טעוועלאשז .ןגיוא עדייב טימ ןקוק
 ,ייז טימ ןדיירכרוד ןזַײװאב טנייה ךָאנ ךיז טעוו ריא

 .ןעגנאגעגקעווא זיא ןוא טנאה רעד טימ ןָאטעג עכָאפ א טָאה אלע
 זיא ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןָאלעשע רעד רָאנ יו ,עיצנאטס רעטסטנעַאנ רעד ףא

 ,עקשולּפעט רעטכא רעד ןיא ןעגנאגעגניירא אלע
 ןוא לטנאמ ןטלטסעקעג ןטימ רעכָאב רעד ןענאטשעג זיא גנאגניירא עמאס םאב

 ריא ,טקורעגרעדנאנאפ עדייב ךיז ןבָאה יז .ןדראבנעקאב עשיליוּפ יד טימ רענעי
 יוזא ןוא גנוקיצנא טקירדעגסיוא ןגיוא יד טימ ךָאנרעד ןוא גנאגכרוד א טכאמעג
 -ראפ טינ גנאל ךיז ייז ןבָאה ךָאד .עשרעטקָאד יד קידנקוקכָאנ ,ןייטש ןבילבעג ןיוש
 ,לאזקָאװ םוצ קעווא ןענַײז ןוא ןטלאה

 -עג ןטימ רעכָאב רעד ןפורעגּפָא ךיז טָאה --- ,ןָאגאוו ןטייווצ ןיא זיא יז ---
 ,לטנאמ ןטלטסעק

 רעכָאב רעד טרעפטנעענּפָא םיא טָאה --- ,עיצאמרָאפניא רעד ראפ קנאד א --
 ,ןדראבנעקאב עשיליוּפ יד טימ

 ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ךעלעטיה יד טימ םיטיילּפ יד ףא ןעמ טָאה לאזקָאװ ןפא
 סעּפע .יורטוצמוא ןוא גנורעדנוווראפ טימ טקוקעג ,סעקטארעדעפנָאק ףא ךעלנע
 ,ןעקנורטעג ייז ןבָאה ךלימ .טלדנאהעגנייא ייז ןבָאה סעּפע .טפיוקראפ ייז ןבָאה
 ךיז טימ ןבָאה ייז טָאװ ,ךעלעדנעק עוועסאמטסאלּפ ןופ ,לאזקָאװ ןפא קידנעייטש
 ייז סָאװ ,גנולש ןדעי ךָאנ ּפָאק ןטימ טלקַאשעגכָאנ טָאה עטרעיוּפ יד .טריפעגטימ
 | ;ןָאטעג גערפ א ,קידנטלאהסיוא טינ ,ןוא ,טכאמעג ןבָאה

 ?רענאקירעמא טַײז ריא --
 .ָאי ףא ּפָאק ןטימ טלקַאשעג ,ךלימ יד קידנעגנילש ,ןבָאה םירעכָאב יד
 ראפ קיטימ טכָאקעג ,בַײװ סטנאלאג יסָאי ,עלעזייר טָאה עקשולפעט ןיא ןוא

 ,לָאמאטימ סעכָאּפשימ עכעלטע
 ;םיטיילּפ יד טימ טעװעדנאמָאק ןוא טעילאּפראפ ןעוועג זיא יז
 ,סעקלאקס לסיב א ךָאנ ןָא טקאה ---
 ,בָארג יוזא טינ --
 ,ןיד יוזא טינ --

 ,ּפָאק ןרעביא טינ רימ טייטש ----|
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 "שגרָאפ ןקידנגינעגראפ טימ ןוא גנָארד ןשּפיה ץנאג א טכארבעג טָאה רענייא
 לעימּפאר ,לכַײמ רעד טכָאקעג ךיז טָאה םיא ןיא סָאװ ,רעמע ןיא ןָאטעג קוק א ליפ
 םורא ךיז קידנערָאּפ יוזא ןוא ,ןדנובראפ קירוצ םיא ,קעמולק ןַײז ןדנובעגפוא טָאה
 ןופ םענַײז ןכָאש םעד ראפ ןעקנאדעג רָאּפ א ןלאפ טזָאלעג רע טָאה ,קעמולק ןַײז
 :עראנ רעד

 ,ןסעגעגּפָא ןעמ טָאה ,ּפָא טסע עמ זא ,ּפוס לסיב א --
 ,ּפוס רעריביס א ןיוש זיא פוס רעד זא ,טענייטעג טָאה דראפס םָארווא
 סָאד ןעמונעג ךַײא וצ ךיז טָאה ןענאוונופ -- ,טגָאזעג רע טָאה -- ,לזייר --

 זיא פוס רעד ןוא ,וועשעשז ןופ ךָאד טַײז ריא ?ןּפוס רעריביס ןכָאק ןופ שינעטנעק
 ,קאיריביס רעסעמע ןא

 אב זיא בראפ יד יװ ,בַײװ ןַײז ףא סנטַײװרעדנופ טקוקעג טָאה טנאלאג יסָאי
 -ראפ יוזא זא ,טנָאמרעד ךיז ,םענָאּפ ןפא ןענאטשעג ןאזאק ןטילגעצ םעד ןופ ריא
 ריא טָאה רע ...םייה רעד ןיא טרָאד ,ךעסייּפ ווערע ןעזסיוא יז טגעלפ טעילאּפ
 זיא רע רָאנ ,ּפוס ןיא ןימאטיוו א ךָאנ ןקָארבניײרא לָאז יז זא ,ןגָאז טלָאװעג עקַײד
 טינ טעװ עלעזייר רעקידכעסייּפ-װערע ןוא רעטוג רעד ןופ זא ,רעכיז ןעוועג טינ
 ;טעבעג א טימ ,יירשעג א טימ רעַײפ א סיורא

 ריד ןבעל ןייטשנַײא טינ ןָאק עמ .יסָאי ,ןענימאטיוו ענַײד טימ קעווא ייג --
 ,ריד ןבעל ןגילנַײא טינ ןָאק עמ ןוא

 ;ןיילא ךיז וצ טנאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ א טָאה רע
 יז זָאל ןוא ,עקשולּפעט ןיא ליטש ןַיז זָאל .ןבייהנָא טינ רעסעב ךיז ךימָאל --

 ,ּפוס םעד ןכָאקּפָא םעלָאשעב
 רעמ סָאװ ןַײז לָאז סע .ןעלמוט ךיז לָאז סע .ןרעווראס טאהעג ביל טָאה עלעזייר

 טניז יוזא .קעדָאּפס רעד ןענערב ריא ףא טַײקנענָאטראפ ןופ לָאז סע ןוא ןשטנעמ
 ןגָאז ריא לָאז עמ ,טאהעג ביל טָאה יז .טנאלאג יסָאי טימ טאהעג ענעסאכ טָאה יז
 ןבעל ןענאטשעג יז זיא טציא .קוק ןעמעראוו א ןבעג ריא ףא לָאז עמ ,טרָאװ טוג א
 ךיז ןבָאה ןשטנעמ יװ ,טסּוװעג טָאה יז .ןגינעגראפ רעדנוזאב א טימ עלעקבורה
 לכַײמ ןסעמע ןא אב יוװ ,עקאט ןיילא טָאה יז .סטכעקעג לסיב א ךָאנ טרעגנוחעגסיוא
 ,גנוצ ןטימ קידנעקָאמסוצ ,ןוא ךוזראפ א טגנאלרעד עלַײװ עלא ,ןרָאי עטוג יד ןיא
 -רעדיוו ןוא ןטָאשעגניירא סעּפע ,ןגיוא יד טימ ןיילא ךיז וצ ןָאטעג ךאמ א סעּפע
 :ןאמ םוצ ןָאטעג יירשעג א ןוא טכוזראפ ּלָאמא

 -עצ טינ טנעה ענייד טימ עליימעב םיא טסעוװ .גנָארד םעד ּפָא זָאל ,יסָאי --
 ..קיטראפ זיא ּפוס רעד .טנעה יד ףא דניק סָאד לסיב א םענ ןוא ּפָא םיא זָאל .ןקאה

 ןפלעה ןוא טגאה א ןיא טנאה א ןבַײר ןעמונעג סעלַײּפסיה ןופ ןבָאה םיטיילּפ
 ;ןאמ םעד ןעלדיז ןעלעזייר

 רעמ םענ ןוא גנָארד םעד קעווא גייל .קיטש עליופ ןייק טינ ךאמ ,יסָאי ,ונ --
 טיג זיא'ס ,ריד וצ טדער עמ סָאװ ,ךָאד טסרעה .גונעג .טנאה רעד ןיא קאה יד טינ
 ,ךיז ריר .טנעה יד ףא דניק סָאד ,יסָאי ,םענ ,יסָאי ,ּפָאק ןַײד ראפ
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 ןעמירקרעביא סָאד ןוא ךיז ןצייר סָאד ןעוועג לכיומ ןענַײז עלעזייר יא ,יסָאי יא
 ןוא לפעל טימ ןאזאק ןטליקעגּפָא םעד םורא טצעזעגסיוא ךיז ןעמ טָאה דלאב .ךיז
 ןסָאגעגנָא ךיז ןבָאה ןגיוא יד זא ,סקעשייכ עכלעזא טימ ןוא טיורב רעקיטש טימ
 "אסעמ ךיז ןוא ןזָאלבעג טָאה עמ .טלעוו רעצנאג רעד וצ ןליפעג טימ ןוא עביל טימ
 ןוא ןאזאק םעד ,עקשולּפעט יד ןוא ּפוס םעד טביולעג טָאה עמ ןוא ןעוועג ךעיימ
 ןופ לָאק א טימ ןפורעגנָא ךיז טָאה ןוא ,ןטכיולעג טָאה עלעזייר ןוא .טכאמנטאר יד
 ;ןאמ ריא וצ עיטסינמא

 -וקּפָא ףוא רעה ןוא .ןטלאה ןיילא סע לעוו'כ .רעהא ,דניק סָאד ,סע ביג ,ונ --
 ,טנעה עדייב טימ סע ןוא ,ןעמ

 טנָאקעג טרעטשעגמוא אלע טָאה למוט ןקידעליכא ןכעליירפ ןקיזָאד םעד ןיא
 ,עלעדיימ ןגנוי םעד טימ ןוא רעטומ רעד טימ ,ןעיורפ ייווצ יד טימ ןעגנערבראפ
 ,טרעדנוזעגּפָא ןעמעלא ןופ ןעוועג ןענַײז סָאװ

 עלא ,קעשייכ ןָא ,טקאהעגּפָא טרעפטנעעג רעטומ יד טָאה ןגארפ עריא עלא ףא
 | ,לדיימ םעד ףא קידנּפאכ קוק א לָאמ

 ,.טיג ןיילא יז טקנעדעג ,ןעמוקעגרָאפ זיא'ס יוזאיוו ---
 ,טריסערעטניא ךיז אלע טָאה -- ?רע זיא ּווװ ןוא .--
 ןעניפעג טנָאקעג טינ ךיז ןוא דניק ןפא קוק א טגנאלרעד רעדיוו טָאה רעטומ יד

 ;טרָא ןייק

 ...עבמָאב א ןופ ...גָאט ןרעדנא ןפא ןרָאװעג טעגראהעג זיא רע ---
 ;ץפיז א ןופ ןטלאהנַײא טנַאקעג טינ ךיז טָאה אלע
 יד ןיא ...ןטלאהאבסיוא ךיז טָאה עמ ןעוו ...םייה רעד ןיא ךָאנ ,סע טסייה ---

 ,.,טריבמָאב טָאה עמ ןעוו ...סרעלעק
 ;ןָאטעג גָאז א יז טָאה ךיז ראפ ןיוש ןצנאגניא ןוא
 ,,,טיײקיטכערטרעדינ א טָא --
 ןלאפעג ןענייז טנאה רעקידנטעלג ריא ףא ןוא ,עלעדיימ סָאד טעלגעג טָאה אלע

 .ןרערט עשרעדניק עסיורג .ןרערט
 וצ טּפאכעגניירא אלע ךיז טָאה ,ןענאטשעג זיא ןָאלעשע רעד ןעוו ,טנװָא ןיא

 םעד סיוגנעל ריצאּפש א טּפאכעג ןוא ןעגנאגעגּפָארא עדייב ןענַײז ייז .ןדראנרעב
 ,ןּפיל יד ףא ןוא סעיוו יד ףא ןאלע עלעיינש טכַײל א טגיילעג ךיז טָאה'ס .ןָאלעשע
 ןיא ןגיוא יד ןביוהעגפוא טַײצ וצ טַײצ ןופ טָאה רע .ןגיוושעג טָאה דראנרעב ןוא
 -עגנייא ךיז טָאה רע ,געוו ןטַײז עדייב ןופ סעּפעטס עכעלדנעמוא עטיינשראפ יד
 ןיוש ךיז טָאה ריא רעביא סָאװ ,טלעוו רעקַיינש רענייר רעסיורג רעד ןיא טקוק
 ,סנבעל ענעדיישראפ ליפיוזא טימ ןָאלעשע רעד ןגָארטעג סעלסעמ ןטנַײנ םעד
 טָאה רע ...ןבייהנָא סעּפע ןיא ךיז ןפראד ןוא טקידנעעג סעּפע ןיא ךיז ןבָאה עכלעוו
 -סיוא ןָאלעשע רעד ךיז טעװ םיא אב סָאװ ,לאזקָאװ ןטצעל םעד ןגעוו טכארטעג
 רעקירָאי-ןצכא רעדָא -ןצעביז ריא טימ ,רעטומ רעד ,יורפ רעד ןגעוו ןוא ,ןדָאל
 ,בַײל ןגנוי ריא ןיא ןגָארטעג טָאה יז סָאװ ,ןבעל ןקניניילק םעד ןגעוו ןוא רעטכָאט
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 סדראנרעב ןסירעגרעביא עשרעטקָאד יד טָאה -- !?ריא טכארט סָאװ ןגעוו ---

 "פָארא ןוא ןָאלעשע םעד סיוגנעל םיא טימ טָארט אב טָארט קידנענאּפש ,ןגייווש

 ,ּפיל רעמעראוו ןוא רעניד ריא ןופ עלעיינש א עלַײװ רעדעי קידנקעל

 ןָאטעג קוק א ןוא עלַײװ א טלעטשעגּפָא ךיז דראנרעב טָאה -- ,טכארט ךיא ---

 ןדעי ןופ רעקראטש ךָאד זיא ןבעל סָאד זא ,טכארט ךיא -- ,ןגיֹוא יד ןיא ןאלע

 ,.טיוט םענופ רעגילק לָאמ ןעצ ןוא ,ןַײז טינ לָאז קילגמוא רעד סיורג יוװ ,קילגמוא

 "גיירא ןוא אלע ןָאטעג גָאז א ליטש רעייז טָאה --- ...רעלאטורב --- ךיוא ןוא ---

 טכעלדיימראפמוא סעּפע ראפ ךיז טלָאװ יז יוװ ,ןעלסקא יד ןיא ּפָאק םעד ןבָארגעג

 ,ןטלאהאב

 .יךעלגעמ -- .דראנרעב טגערפעגרעביא טָאה -- ?ריא טגָאז ,רעלאטורב --

 ןיא רוטאנ רעד ןופ ץנעווקעסנָאק עקידסענָאמכארעבמוא ןא ,ענרעזייא ןא רעבָא

 םרָאפ עקיטראנגייא ןא סָאד זיא ,טליוװ ריא ביוא ...טַיײקלאטורב רעד טָא ןיא ןאראפ

 ,ראפעג ןכאלסיוא ןוא טיוט םעד ןלעטשנגעק ךיז ןופ

 ,טפול רעקייינש רעשירפ טימ טסורב עלופ א ןבעגעג ןיײירא םעטָא ןא טָאה רע

 ;ןרעדָא ענַײז עלא ןיא ךיז טײרּפשעצ טפול יד יו ,םליפרעד

 ןוא סעבמָאב ךיז ןסַײר ּפָאק רעַײא רעביא טאמיק ,רָאפ ךיז טלעטש ריא --

 ןגָארטפוא ךַײא סע ןָאק עליו רעדעי .דרע רעד ןיא ענעגיוזעגנייא ןא טגיל ריא

 ריא טגיל ריא וצ סָאװ ,דרע יד רָאנ ,ןטַײז ענעדיישראפ ןעצ ןיא זיײוװכעלקיטש

 ..זָארג טימ טקעמש יז .טקעמש -- ,רעייפ םענופ ךיז קידנטלאהאב ,טעילוטעגוצ

 ..ןבעל טימ טקעמש יז ,,,ןיילא ךיז טימ טקעמש יז .,,יינש טימ ...ןגער טםימ טקעמש יז

 ןופ ךעייר ןטנוזעג םעד ,ךעייר םעד טסָא ךיז ןיא ןיירא קעטייוו זיב ריא טמעסָא

 טמיטש רעשפע ...ךייא ףא ץעגרע ָאד טראוו טיוט רעד זא ,טסעגראפ ריא ןוא ,,,ןבעל

 יד טימ סע טמיטש ראפרעד ,טייקכעלרינאמ רעטצוּפעג ןופ ןָאט םעד טימ טינ סע

 ...ןייז ןופ ןצעזעג יד טימ ...ןבעל ןופ ןצעזעג

 "עגפוא סעּפע ןופ יו ךיז טָאה -- ?דראנרעב ,סע ריא טנָאז סָאװ ןגעק --

 ,אלע טּפאכ

 .ייוזא םאטס .טשינרָאג ןגעק ---

 ןבעל ןעזרעד ךיז ןוא קידנגייוש טירט עכעלטע ךָאנ ןעגנאגעגּפָא ןענַײז יז

 ,לדיימ םעד טימ רעטומ יד ןרָאפעג זיא ריא ןיא סָאװ ,עקשולּפעט רענעי

 "גיפ ןטימ ןָאטעג זַײװ א דראנרעב טָאה -- ,טרָא ןפא ןעמוק טעװ עמ ןעוו ---

 .אלע ,ןָאט טכארט א ןפראד ריא ןגעוו רימ ןלעוו -- ,עקשולּפעט רעד ףא רעג

 א ןרעוו ןריובעג לָאז ןוא .ןעגנוגנידאב עלאמינימ סעכָאּפאה-לָאכעל ריִא ןפאש

 ..דניק א ןיילא ךָאנ זיא יז ,,,טרימווארט ןַײז טינ לדיימ סָאד לָאז ןוא ,,,דניק טנוזעג

 ,דעכאּפ רעשיראנ רעד ןוא רעיורט רעקיטיינמוא רעד ּפָארא םענָאּפ ריא ןופ לָאז ןוא

 וצ ןבעג ריא ןוא .ןעמענּפָארא ריא ןופ טנעה ערעיײא טימ סע טפראד ,אלע ,ריא

 ןוא טצעשעג רעטומ א ןוא דניק א זיא דנאל ןיא ָאד זא ,יורפ א יװ ,ןייטשראפ

 טימ ...עלא ךָאד רימ ןרָאפ טָא .ןאראפ טינ םימיוסעי ןייק ןענַײז ָאד זא ,טניורקעג

 ןבָאה סניוזא סָאװ ?טעטכילפראפ ןטעוװַאס יד ,ךעלטנגייא ,זדנוא ןענַײז סניוזא סָאװ
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 ---ךוא ןריט יד טנפעעג זדנוא ראפ טָאה יז סָאװ ,טכאמנטעווָאס רעד ראפ ןָאטעג רימ
 סע טפראד ריא ,אלע ,טָא זיא ,דנאלנטעווָאס סָאד זיא אזא לַײװ .טבעל ןוא .טמוק
 ,.יורטוצ רעמ ןבָאה יז ןלעוו יורפ א וצ ...ןרעלקרעד יז

 :ןָאט ךָאטש א טלָאװעג עקפאד םיא טָאה אלע
 ,דראנרעב ,דניק ןקירָאינצכא ןראפ ליפוצ ךיז ריא טגרָאז סעּפע --
 םענופ סעקשולּפעט עטשרע יד וצ קירוצ ןייג טזָאלעג ךיז טקרעמאבמוא ןבָאה יז

 ,לימָארּפ סאלע ףא קוק א טּפאכעג סכעלַײװרעטניה רָאנ טָאה דראנרעב .ןָאלעשע
 טָאה סָאװ ,לכלאש ריא רעטנוא ןופ ןסירעגסיורא ךיז טָאה קָאל רעטיינשראפ א
 ,םענַאּפ טלטיוראפ-טאמ ריא ןופ טצעזעג טָאה טייקשירפ א ,ּפָאק םעד טקעדעגוצ
 זיא סָאװ ,דנאל א ןופ יינש ןטוג םעד רעביא ןעגנאגעג קידנגַײװש עדייב ןענייז יז
 עטוג יו ,טזָאלעגנַײרא ייז טָאה סָאװ ,טױרטעגנָא ייז ךיז טָאה סָאװ ,טנאקאב טינ יז
 -ייק ,עכורעוואז א ןיא סרעייג עטעשזדנָאלבראפ בוטש א ןיא ןַײרא ןזָאל ןשטנעמ
 יא ,טַײקליטש רעד ןופ יא ,טַײקיור רעד ןופ יא ןבָאה עָאנאה טינ ייז טרעטש רענ
 טסירגאב ןלאזקָאװ יד ףא .גָאט ןטנַײנ םעד ןיוש ייז ןרָאפ טָא .סעווכאר םעד ןופ
 ףא ןעמוקנָא יז ןלעוו טָא .קילב ןקידנליפטימ א טימ ןוא ןגרָאמ-טוג א טימ ייז ןעמ
 יז ,ןענעדרָאנַײא ךיז ןפלעה ייז טעװ עמ .ןענעגעגאב טרָאד ייז טעװ עמ .לארוא
 ןוא קיצראהטיירב ןענַײז ןשטנעמ עשיסור .םייה רעד ןיא ךיז אב טרָאד ןַײז ןלעוו
 ,עטאכ רעקיבילאב א ןיא ןּפאלקנָא ןענָאק ןלעוו ,םיטיילּפ יד ,ייז .ךעלטניירפטסאג
 ףא ,טרָא סָאד ןזַײוװ ייז טעװ טמ .ןעמעראוונָא ייז טעװ עמ .ןענעפע יז טעוװ עמ
 ,ךיז ןגערפ יז ןכלעוו

 -נָאק יד ףא טַײװ רעד ןיא קידנקוק ,טגָאזעג אלע טָאה --- ,דנאל קידלאווג א --
 ,טלעוו עצנאג יד ןעמעניירא ךיז ןיא ןָאק סע --- ,ןגוצ ןופ ןוא סעדַײבעג ןופ ןרוט
 -ייק םעד ןיא זיא'ס סָאװ ,ראפרעד רָאנ ,סיורג יוזא זיא'ס סָאװ ,ראפרעד רָאנ טינ
 ...טינ ךיא ייטשראפ עקירעביא סָאד ןוא ...סיוא רימ טזַײװ יוזא ...גנע טינ םענ

 --- ,דראנרעב ריא ףא ןָאטעג םעטָא ןעמעראוו א טָאה --- ,קלָאפ קידלאווג א --
 קיצראהטיירב יוזא זיא'ס סָאװ ,ראפרעד רָאנ ,ךַײר יוזא זיא'ס סָאװ ,ראפרעד רָאנ טינ
 -ייק םעד ןיא זיא'ס -- קיטכיר טגָאזעג ,אלע ,ריא טָאה סָאד ןוא .ךעלשטנעמ ןוא
 ...טלצוו רעצנאג רעד טימ טינ ןוא דניק א טימ טינ ...גנע טינ םענ

 ייז ךיז טָאה טנװָא ןקיזָאד םעד ןיא .קידנגייווש ןעגנאגעג רעטַײװ ןענַײז ייז
 סעּפע סָאמ רענייצלא ןא ןיא עדייב ןבָאה ייז .ןעייווצניא רעגנעל סָאװ ןַײז טלָאװעג
 .ןעקנאדעג ערעייז טציא טקינייראפ סָאװ ,םעד ןיא ןיילא ךיז טליפרעד רעקראטש
 -טניירפטסאג סָאד ,דנאל עסיורג סָאד טקינייראפ טציא טָאה ןעקנאדעג ערעייז ןוא
 םעד ןיא טרעטַײלעג סעּפע ןיילא ךיז ןבָאה ייז .טלעו רעצנאג רעד ראפ עכעל
 םישָאדאכ סקעז טימ טשרע ייז ראפ זיא סָאװ ,דנאלנטעווָאס םעד ןגעוו קנאדעג
 ,לריוג רעייז רעביא יו ,םעד רעביא ייז ןעייג טציא ןוא ,שינעטער א ןעוועג קירוצ

 טינ לָאק ריא טימ לָאז יז ,אלע ןָאטעג גָאז א ליטש רעייז טָאה --- ,ענדָאמ --
 בָאה ךיא --- ,טנוװָא ןקייינש ןקיטכיל םענופ טייקיטכיזכרוד עפיט יד ןכאמ רעווש
 ....סעלסעמ ןצפופ ...ןיילא געוו רעד ...רעהא ןרָאפ ןקָארשעג רעייז ךיז ביײהנָא ןופ
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 -- ,ןעמעלא םעד ןָא זא ,רימ ךיז טכאד טציא ןוא ...ןָאלעשע רעד ןוא .טלעוו א
 ,םערָא רעייז ןעוועג ךיא טלָאװ --- ,ךיז םורא ןגיוא יד טימ ןָאטעג ריפ א יז טָאה
 ןעוועג טלָאװ שטנעמ רעד יו יוזא ...סנגייא ןיימ טינ זיא'ס שטָאכ ...םערָא קידלאווג
 ...ןרעטש יד ןָא ...למיה םעד ןָא םערָא קידלאווג

 ?ןרעטש טימ למיה ןייק טאהעג טינ ,ןליוּפ ןיא ,םייה רעד ןיא ןעד טָאה ריא --
 ןופ רענייא רעדעי יו ,ןיילא ךיז ,םייה רעד ןיא ,ןליוּפ ןיא טאהעג בָא ךיא --

 "ראפ ןיילא ךיז טימ בָאה ךיא ןוא .ןיילא ךיז רָאנ טאהעג םייח רעד ןיא טָאה זדנוא
 קיניײװ ןעוועג זיא ץלא .טלעוו עצנאג יד יא ,ןרעטש יד יא ,למיה םעד יא טלעטש
 ךיז ץוכ ,טשינרָאג ןעזעגנָא טינ ךיא בָאה םעד בילוצ ןוא ...ךיז טימ ןליפוצנָא ףא
 זיא ָאד ..גנע טינ םענייק טימ זיא ןשטנעמ יװ ,ןעזרעד ךיא בָאה ָאד ןוא .ןיילא
 ,..ןיילא ךיז ץוכ סעּפע ןעז ןופ .,.ןטייווצ א ןעז ןופ עמכָאכ יד ןעגנאגרעד שטנעמ רעד
 ךיא ןוא ,םאוג ןרָאװעג לָאמאטימ רימ זיא'ס ...עמכָאכ עסיורג א רעייז זיא סָאד ןוא
 ...רוזירפ ןַײמ ץוכ ,םענָאּפ ןַײמ ץוכ ךיוא טלעוו עסיורג א ןעזרעד בָאה

 ,טקוקעגכָאנ ריא טָאה דראנרעב .עקשולּפעט ןיא ךיז וצ טנאּפשעגקעוװא טָאה יז
 םענַאּפ סָאד ,ןגָארט ןגעלפ םייח רעד ןיא סעמאמ יד יו ,ּפָאק ןפא לכלאש א

 "וצ-קיטילרפ םייה רעד ןיא סעמאמ יד יוװ ,לָאמא יוװ .טאמ-טלטיוראפ ריא אב זיא
 ,רעמיצ א ןיא .בוטש א ןיא ןעז ןעוועג ןלאב א יז טלָאװ ,דראנרעב ,רע ...סטכאנ
 ,ריא ףא ןייכ-עלָאמ זיא'ס שטָאכ ,,,לכלאש םענָא ןוא ...םייה רעד ןיא יו ,ןָאטעגנָא
 סע ...רעמיצ רעקיטכיצ א ,רענייר א ...בוטש עמעראוו א ...עמאמ רעגנוי א ףא יו
 א ,רעקיטכעמ א ,רעסיורג א ,..לארוא רעד זיא טרָאד טָא ,.טעּפש רעייז ןיוש זיא
 ...טכאנ עטוג א ...אלצ ...ןרעטש טימ ןוא ...למיה א טימ ...רענרעבליז

 ,טרעהעג טינ טָאה יז .ןפַאלשעגנַײא טינ טכאנ רעד ןיא טעּפש זיב זיא אלע
 רעד ןיא ףַיפ ןגנאל א טימ ןוא טרָא ןופ ןסירעגּפָא ךיז טָאה ןָאלעשע רעד ןעוו
 קנאדעג ןייא .סנדיישראפ ןגעוו טכארטעג טָאה יז ,רעטַײװ טזָאלעג ךיז ןַײרא טכאנ
 יז ,ןרעדנא םעד טגָאיעגרעבירא טָאה קנאדעג ןייא ,ןטייווצ םעד טגָאיעגנָא טָאה
 -עגפוא ןעוועג זיא יז .ריא ןיא טגיילעגנַײא טינ ךיז טָאה ץלא ןוא .לופ ןעוועג זיא
 "מורא גנאל טַײצ א טלָאװ יז יװ טינ ,טליפעג ךיז יז טָאה ךָאד ןוא .דימ ןוא טגיוו
 ןגעלעג טלָאװ יז יװ רָאנ ,יינש ןקידנקיוראב ןשיסור ןדלימ ןרעביא טריצאּפשעג
 ..ןיירא טַײקטַײװ רעכעלדנעמוא רעד ןיא טקוקעג ןוא םאי גערב םאב

 -אוו ןטכא םענופ ?דיימ ןגנוי םעד טימ רעטומ רעד ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה יז
 ריא ןענַײז סע .ןגיוא יד רעביא ךרודא ריא זיא רעיורט םָארטש רעטכידעג א .ןָאג
 ,םייח רעד ןופ ןפיול ןזיוואב טינ ןבָאה סָאװ ,ןרעטלע עריא קנאדעג ןפא ןעמוקעג
 ,גנוגעפָאה ריא ?דניצא טרָאד ייז טימ זיא סָאװ ...קעווא טנַאקעג ךָאנ טָאה עמ ןעוו
 טָאה ,סעירָאזכא אזא ןזַײװסיורא טינ ןטסישאפ יד ןלעװ ןשטנעמ ערעטלע וצ זא
 ,טצאלּפעג

 רעקידנעמוקּפָא ןוא רענעבילבעגרעביא ריא ןגעוו ןעקנאדעג יד ןענַײז ךַײלג ןוא
 ,ּפָאק ריא ןופ ןרָאװעג ןסיוטשעגסיורא עכָאּפשימ

 ,,,דראנרעב --
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 "ייינש רעשירפ טימ טסורב עלופ א ןַײרא םעטָא ןא רע טיג טָא ,ךיז טכוד ריא
 רעַײא רעביא טאמיק יװ ,רָאפ ךיז טלעטש ריא; :גָאז א ריא טיג ןוא טפול רעק
 רעדעי ...דרע רעד ןיא ענעגױזעגנַײא ןא טגיל ריא ןוא סעבמָאב ךיז ןסַײר ּפָאק
 ןוא זָארג טימ טקעמש דרע יד רָאנ ,זַײװכעלקיטש ןגָארטפוא ךַײא סע ןָאק עלייוו
 ...טסעגראפ ריא ןוא ,ןבעל טימ ןוא יינש טימ

 ?דראנרעב ,סע ריא טגָאז סָאװ ןגעק ---
 "..יוזא םאטס ...טינרָאג ןגעק --
 ןיוש ןבָאה םיטיילּפ יד ּוװ ,טרָא םוצ ןייגוצ ןעמונעג טָאה ןָאלעשע רעד ןעוו

 רעד טימ ןרָאפעג זיא סָאװ ,לדיימ םוצ ןָאטעג גָאז א יז טָאה ,ןגייטשסיוא טפראדאב
 :עטרעדנוזעגּפָא ןא ,רעטומ

 ,םענייניא ןַײז ןלעוו רימ ...ןעמאמ רעד גָאז .רימ טימ ןייג טסעוו וד ,אטימ --
 יז טָאה ,םיטיילּפ יד ראפ עירָאטאלובמא יד טנדרָאעגנַײא טָאה אלע ןעוו ןוא

 ,טעברא ףא ךיז וצ ןאטימ ןעמונעג

 -עשע ןיא סעלסעמ ןצעביז ןרָאפ ןעוועג טינ זיא סע רעווש ןוא קילייווגנאל יו

 .טרָא ןפא ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו ,ןדייש ךיז םיא טימ דָאש א ןעוועג ךָאד זיא ,ןָאל

 יעלעקבורה סָאד ןצייה ןכעלגעטגָאט םעד וצ טניווװעגוצ ןעוועג ןיוש זיא עמ

 ןוא טנאלאג עלעזייר גנאג א ןגלָאפ ןוא ץלָאה ןוא ןליוק ןלאזקָאװ יד ןופ ןגָארטנָא

 יייוועריימ א ןּפאכניירא ייביינעב

 ןוא ,לקניוו א ןיא ,עקשולּפעט ןיא טקוראפ ץעגרע ךיז טָאה דיי א ןעוו שטָאכ

 ןעלקָאש עקיזָאד סָאד סָאװ ,ןסױטשנָא טינ ךיז לָאז עמ ,יוזא ןעלקָאש ןעמונעג ךיז

 :טכארטעג סיוועג רע טָאה ,טַיײטאב ךיז

 והעוו; ןגָאז ןלעטש ךיז לארוא םעד ןיא ןענָאק ךָאנ דיי א טעוװ יצ ,טסייוו רעוו;

 זיא טעברא רעדנא ןייק ןענאווזיב ,געוו ןיא ןּפאכּפָא ךָאנ רע לָאז זיא .,?"םוכאר

 *..ָאטשינ ךָאנ

 ,קעמולק ןַײז טימ טדיישעצ טינ טַײצ עצנאג יד ךיז טָאה סָאװ ,טילָאּפ רעד

 יד טימ ןעיירד ןעמונעג ,ןָאלעשע םענופ ןגיטשעגסיוא זיא עמ רָאנ יוװ ,ךַײלג טָאה

 ;ןטַײז עלא ןיא ןגיוא

 ?גרעב יד סע ןענַײיז ווו זיא --

 א ןעיוב םאב טעבױא רעצראווש טימ ןעמונראפ ןעוועג זיא עּפורג סדראנרעב
 ,דָאװאז םעיינ

 -ארוא יד .ןקאראב ןוא ךעלביטשדרע טיובעג ךיז ןעמ טָאה טנעה ענעגייא יד טימ
 יד טעוועטראהראפ ייז ןוא ךעיוק טימ ןרעדָא יד ןסָאגעגנָא ייז טָאה טלעק רעל
 םיטיילּפ ןבָאה ייז טימ סָאװ ,סעקריק ןוא סעטעּפָאל ןיא עטרעמאלקעגנַײא ,טנעה
 .ןבעל ענשאּפערָאה ַינ א ןיא גנאגניירא םעד טנפעעג ךיז

 ץיה ןבעגעגרעטנוא רענייא טָאה -- ,שעדרעמסעב רעקסירב טינ ךַײא זיא'ס -- |
 .ןרעדנא םעד
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 טימ טגעה יד ןבירעג שערדעמסעב ןיא טָאה עמ ןכלעוו ,רעכָאב םעד ןעזרעד
 :ןָאטעג גערפ א םיא אב רעצעמע טָאה ,יינש

 ?ןאמרעגנוי ,סעקשטנעה ערעַיא ןכאמ סָאװ --
 ,טלעק רעקיטפערק רעד ןופ ןזָאלבראפ ןעוועג ןאמנגנוי םאב זיא ליומ סָאד רָאנ

 רעצנאג א ףא ןָאטעג זַײװ א רע טָאה לכיימש ןכעלגעוואבמוא-בלאה א טימ ןוא
 -ָאבוק יד ןסירעג טָאה סָאװ ,עיזיוויד-רעטעברא ןימ אזא ףא יוװ ,םיטיילּפ ענכאמ
 ;דרע ענעריורפראפ סרעטעמ

 םיטיילּפ עלא ןפראד טעװ עמ ביוא ,ןקעלק טינ לארוא ףא טעוװ יינש ןייק --
 ,טלעק רעד ןופ טנעה יד ןבַײר

 ןַײז םורא דרע קיטש א ןבָארגעצ גנילירפ ןטשרע םעד ןיוש טָאה טנאלאג יסָאי
 טָאה רע .ןרָאדימָאּפ טצעזראפ רע טָאה עלעביצ ןימאטיוו םעד ץוכ ןוא עלעקּפולאכ
 טָאה רע .סענעוואק ןעוועג זיא םיורט ןַײז .רענעלּפ עקידנעיײגטַײװ טאהעג לאלכיב
 יז ןוא טנקירטעג ייז טָאה רע ;סעיניד ןופ ןוא סענעוואק ןופ ךעלרעק ןבילקעג
 .ךעלעברָאט עקניניילק ןיא ןטלאהעג

 -עג ןבָאה עקינייא .שיטירק ןגיוצאב םיטיילּפ לייט א ךיז טָאה ןרָאדימָאּפ וצ
 -סעסיועב ןזיוורעד טָאה לימכאר שטָאכ ןוא ;ףיירט ןענַײז ןרָאדימָאּפ זא ,ןטלאה
 עכָארב א יײז ףא טכאמ עמ לַײװ ,ףיירט טינ ןענַײז ןרָאדימָאּפ זא ,םיספיומוא
 סע זיא םיא אב .ןסעגעג טינ ייז ןיילא ךָאד רע טָאה ,?ָאמָאדאָאה ירּפ עריוב;
 -ראפ ,ןליוּפ ןיא ,םייה רעד ןיא ךיז אב ךָאנ ,לָאמא טָאה רע סָאװ ,ןופרעד ןעמוקעג
 ןרָאדימָאּפ ערוש א רעטצנעפ ןיא ןעזרעד ,בוטש סזדנָאיסק א ייבראפ קידנעיײגיַײב
 זא ,ריפטיוא םוצ ןעמוקעג רע זיא טלמעד .ןוז רעד ףא טמעראוועג ךיז ןבָאה ייז
 - יז ןופ ןטלאהּפָא ךיז רעכַײלג זיא .עליכא עשיליוטאק א זיא ןרָאדימָאּפ

 -ימָאּפ ענַײז ןגעוו קידנלייצרעד .טלעו א טנערבעג טָאה טנאלאג יסָאי רעבָא
 ;ןכָארטשעגרעטנוא רע טָאה ,ןרָאד

 .ןרעב יד יו ,רעלארוא --
 ;טרעּפמאעג םיא טימ ךיז טָאה לזייר
 יד ןקידנע ךיז טעװ טָא זא ...ןרָאדימָאּפ טימ טלעוו יד ןַײא וטסַײר סָאװ ---

 ?ןטרָאג ןטימ ןָאט וטסעװ עשז סָאװ זיא .םייהא ןרָאפ ךָאד רימ ןלעװ ,עמָאכלימ
 ?וועשעשז ןייק ןעמענטימ םיא טסעוו

 יַסָאי יז טָאה --- ,ןיורק-עלעזייר ,ןעמענטימ טינ עקאט ךיא לעװ ןטרָאג םעד --
 עמָאכלימ רעד ךָאנ .ָאי סָאד --- שינעטנעק יד ןוא סעליגער יד רָאנ -- ,טקִיוראב
 ןענַייז ָאד .טלעוו רעד ףא ןָאט וצ בָאה ךיא סָאװ ,ןסיוו ךיוא וועשעשז ןיא ךיא לעוו
 ָאי רימ ןלעוו ךיז ןענרעל סָאװ-סעּפע רָאנ .עקיבייא ןייק טינ עקאט ,עלעזייר ,רימ

 -פעשאב ןביוהעגנָא ךיז טנאלאג יסָאי טָאה םימַײט עבלעז יד בילוצ עקאט ןוא
 ןגיוצעגניירא קיטסאנמיג רעד ןיא רע טָאה טַײצ רעד טימ .קיטסאנמיג טימ ןקיט
 ,בולק ןיא טעברא רעד ךָאנ ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ ייז .םיטיילּפ עכעלטע ךָאנ
 ,טגעוו עכַײלג יד ףא ןכירק ןוא ןזיײא רעקיטש ןבייה ,סרעטייל ףא ןרעטעלק
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 רע ןוא ;ןעמסטרָאּפס ןגנוי א ,רָאטקורטסניא ןא טלייטעגסיוא טָאה בולק רעד
 .ןבעל ןצנאג םעד ראפ רענייב יד ןכיַײלגסיוא ןעמונעג ייז טָאה

 עמ יװ ,טליפעג םיטיילּפ יד ךיז ןבָאה קיטסאנמיג געט ַײרד עטשרע יד ךָאנ
 ןענעק ןופ םאט םעד טליפרעד ייז ןבָאה ךָאנרעד .דנעל-ןוא-קור ןכָארבעג ייז טלָאװ
 .ךעיוק וצ ייז טמוק'ס יװ ,טליפרעד ייז ןבָאה ךָאנרעד .יײרפ רעּפרעק םעד ןגעוואב
 "רעבירא ןטייווצ םעד טעוו'ס רעוװ ,טראזא ןיא טגָאיעגנַײרא ךיז ייז ןבָאה ךָאנרעד
 ןיהא ןפיול ןגעלפ ןוא בולק םעד ןעמוקאב ביל ןבָאה יז ןוא .ןגַיײטשרעביא ןוא ןגָאי
 טַײצ א ןיא .לביטש ןיא ןפיול ןדַיי ןגעלפ םייח רעד ןיא יװ ,ָאש רעַײרפ רעדעי ןיא
 רעד ןעװ .סקיב רעד טימ ןעמענראפ ןבױהעגנָא ךיז םיטיילּפ יד ןבָאה םורא
 עקכָאיט א עקינייא אב טָאה ,סקיב א ןזיוואב לָאמ ןטשרע םוצ ייז טָאה ןעמסטרָאּפס
 :יוזא טאלג ,ץראה סָאד ןָאטעג

 ,סקיב א -- ןגעווטסעדנופ ---
 .ןעיײזיילק --
 ,גָאמָאכלימאל ייצייס יק ערדעס יד וטסעזרעד עווָאשכאמ ןייא ןופ --
 ןשינעמסטרָאּפס םעד ןגעוו טדערעג ךעלדירפ יוזא טָאה רָאטקורטסניא רעד רָאנ

 ןדעי טָאה סע זא ,דגאי ףא ,דלאוו ןיא סקיב א טימ ןייגאב ךיז ןענָאק ןופ סוהעמ
 ,עמכָאכ עקיזָאד יד ןשרעהאב קעשייכ א טּפאכעגנָא ,ערעטלע יד ןופ עליפא ,םענייא
 | ?סָאװ-עלאמ ...עַײכ א ןופ ןצישאב ןענַאק ךיז ,סקיב א

 ףא יו ,טקוקעג םיא ףא ןבָאה ןוא ןעמוקאב ביל ייז ןבָאה רָאטקורטסניא םעד
 .עטענאלּפ רעדנא ןא ןופ שטנעמ א

 ןַײז םייה רעד ןיא םיא ןגעוו טלייצרעד טנאלאג יסָאי טָאה -- ,רע ןעק ץלא --
 טנוה א זיא שיפ א ,גייב א סע ךיז טיג רע יװ ,ןעז טפראדאב טסלָאװ --- .ןעלעזייר
 טקנוּפ ןוא ,רע יו ,טנעה עכלעזא טקנופ ,ךיז טכאד ,טסָאה ןוא .ךיז ןגייב ןַײז ןגעק
 -ופ לּפענק א ּפָא רָאנ ךיז וטסַײר ,גייב א ךיז טסיג וד זא ןוא ,רע יו ,סיפ עכלעזא
 א רע זיא וצרעד .רענייב יד ןופ ּפירקס א ךיז טרעהרעד עס ןוא קינטאוו םענ
 ןטכארט ןבייהנָא רעכיז ןעמ ןָאק ,עכלעזא ָאד ןענַײז עלא ביוא ,לאג א ןָא שטנעמ
 ּפָאק םענופ ךיז ןּפאלקסיורא .וועשעשז ,ריד גָאט-ןטוג א ןוא ןצנאגניא ןבַײלב ןגעוו
 ,םיטיילּפ טימ עקשולּפעט א לאפאב א םיא טיג סע זא ,סיוא ךיז טסלָאמ .וועשעשז
 .ןטייווצ םעד יװ ,רעִירפ ןרעפטנע ייז לָאז רע ,ןליוו עלא ןוא .לָאמאטימ עלא ןוא
 רערעדנא ןא זיא .טגָאז רע סָאװ ,טינ טרָאװ ןייק טשרע ייז ןעייטשראפ ףָאס םוצ ןוא
 ,טקנעדעגראפ םיא ןטלָאװ ייז זא ,טנוזעג-ַײז א טליּפשעגּפָא ייז טלָאװ טרָא ןַײז ףא
 ,יוויוט-אמ ןופ ןָא טבייה ןוא לכיימש א רָאנ טיג --- רע ןוא ,ןבעל ןלעוװ ייז גנאל יוז
 -ראפ טספראד ןוא .דניק ןיילק א יװ ,ליומ ןיא ןדעי ןַײרא טגייל ןוא ,בײהנָא ןופ
 .סקיב -- זיא'ס ,עקשולּפעט א ןיא שילוק רעמע ןייק טינ ריד זיא סע זא ,ןייטש
 א שטנעמ א ןופ טרעוװ ,וטסליוו רעמָאט ןוא ?טסייה סָאד סָאװ ,וטסייוו טיבלוק ןוא
 ףא .בארָארּפ רענעדלָאג א וצרעד ךָאנ זיא ,רָאטקורטסניא רעד ,ןיילא רע ןוא .קירב

 .ערדעס א ןופ בײהנָא--המחלמל אצת יכג
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 ,טיוא טזַײװ .ײבָארָאװ םיא ןעמ טפור ןפור ןוא .עטאט א סע זיא -- טעברא רעד

 עמאטסימ .לגייפ ןופ ןעמענ .ןעמענ טעכלעזא ןבעג וצ דעוװָאק א זיא ןטצוװַאס יד אב

 ןיא ּפָא ךיז טוט סע סָאװ ,וטסייטשראפ טנייה .ײבָארָאװ רעד טָא ,ךיוה רע טילפ

 ?בולק א

 טרעקעגמוא ךיז טָאה לזייר ןעוו ,ירפרעדניא קיטנוז םענייש א םענייא ןיא ןוא

 "רעד ,ריט יד קידנענעפעפוא ,יז טָאה ,ןטקודָארּפ לשיוק א טימ עקטאלאפ רעד ןופ

 -ָצג רע זיא יוזא סָא .טנאוו רעד ןיא טראּפשעגנָא ,ּפָאק ןפא ןיסָאי ריא ןייטש ןעז

 עלעזייר ןעוו .וועלול א יוװ ,סיפ יד טימ ךייח רעד ןיא טרעטיצעג סָאװטע ,ןענאטש

 .טולב סָאד ןלאפעגּפָא ריא זיא ,וועצאמ אזא ןיא ןיסָאי ריא ןעזרעד טָאה

 ןיא סקורעגּפָא ךיז יז טָאה --- !ּפָאק ןפא ערסענעמעש טסייטש .,יסָאװ ,יסָאװ --

 "עג טָאה יז .ןעקנאדעג יד ןופ טרירעג ךיז טָאה רע זא ,קידנכַאה עריומ ,טַײז א

 סָאד ןיא לָאק סָאד .לָאק סיסָאי ןעגנאגעג זיא'ס ןענאוונופ ,ןיהא קוק א טּפאפ

 טנָאקעג םינ ןעמ טָאה עקירעביא עצנאג סָאד רעבָא .טגנעעג לסיב א רָאנ .עבלעז

 "עג םיא אב זיא ,קאבניק רעד ןַײז ןשטנעמ א אב ףראד סע וו ,טרָאד .ןענעקרעד

 עטשרעטנוא יד ןוא .ףורא -- רעכעלזָאנ יד ןוא ,ּפָארא --- ןגיוא יד .ןרעטש רעד ןעוו

 רעד ףא ענייא ענדָאמ יוזא ןשטאּפ יז ןוא .רעטשרעבייא רעד ןופ טרָא ןפא פיל

 .טגָאז רע סָאװ ,טרָאװ א ייטשראפ ייג טנייה .רערעדנא

 טלָאװ רע יוװ .ןרעפטנע ןגעוו ןטכארט וצ ןביוהעגנָא טינ עליפא טָאה יסָאי רָאג

 טימ ןָאטעג ךאמ א ,שינעּפעשטּפָא ףא ,יוזא רָאנ טָאה רע .ןַײז קיספאמ טרָאטעג טינ
 ;טדער רענייא יו ,סופ םענעביוהעגפוא םעד

 םיוק .טיוה רעד ןופ טכירק שטנעמ א זא ,ךָאד טסעז .עינדילז ,ורוצ זָאל ---

 .יםיא רעביא ךיז טלקַאש עילעטס יד ןוא .,ּפָאק ןפא טייטש רע סָאװ

 טכאמעג יוזא רָאנ סָאה רע .לָאק ןפא טינ ,ןלייצ ןטימניא ןטלאהעג טָאה יסָאי

 טָאה ,סופ םעד טימ בַײװ ןַײז וצ ןָאטעג ךאמ א טָאה רע סאשעב ןוא ,ןפיל יד טימ

 ןוא .."ןצעביז טרעדנוה טכא ,ןצכעז טרעדנוה טכא; :טּפאכעגסיורא םיא אב ךיז

 .שאבכאלעב ,ליטש ,ןפיל יד טימ ןכאמ ןכיוהעגנָא רעדיוו טָאה רֶש

 לזייר טָאה -- ?יסָאי ,פָאק ןפא ןייטש ָא-יוזא גנאל ךָאנ ךיז טסביילק ֹוד --

 רעה ןוא ,שטנעמ א יװ ,טרָאװ א סעּפע גָאז --- .טַײז רעדנא ןא ןיא ןָאטעג ייג א
 שירפ ,רָאלק ,ּפָאק ןפא טלעטשעגקעווא ךיז וטסָאה סָאװ .ןּפיל יד טימ ןכאמ ףוא
 ?וטסלייצ ענייד סעקטנָאיאמ יד ?וטסלייצ סָאװ !?טסליײיצ ןוא ,עגושעמ ןוא

 -פוא ןוא ליד םוצ ּפָארא ןגיוא ענעסָאגעגנָא יד טימ ןצָאלג ןעמונעג טָאה יסָאי

 קערש ןופ טָאה יז ןא ,בַײװ ןַײז ףא ליומ עקידנעייטש-טרעקראפ סָאד טנפעעג

 ;ןָאטעג יירשעג א שזא

 ןיא ןעגנאגעגקעווא ןיב ךיא !יסָאי ,ןרָאװעג ריד ןופ זיא סָאװ ,רימ זיא ייוו ---

 ייןעקנאדעג יד אב ןעוועג ךָאנ ךָאד וטסיב ,קראמ

 -ןטגיה קידנּפאטנָא ,ריט רעד וצ טירט-קירוצ טימ וקור ןעמונעג ךיז טָאה יז

 ".עגרעביא םעד טימ ריא וצ טגָאז יסָאי יו ,טרעהרעד ןוא ,עקמאילק יד רעמורא

 ;ליומ ןטרעק
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 ..ןבשזעכ םעד טיירדעצ רימ טסָאה ...ייג ,ייג ---
 רעד ףא ןיסָאי ריא אב ןענַיז סעצנָאװ יד יװ ,ןעז טנָאקעג טינ טָאה לזייר

 םענופ טינ ,ףורא ןייבניק םענופ םיא אב טייג זָאנ יד יװ ןוא פיל רעטשרעטנוא
 רעטנפעעגפוא בלאה א ןיא ןיוש יז טָאה ךָאד .ןשטנעמ עלא אב יװ ,ּפָארא ןרעטש
 -אּפ ןיא טלדנאהעגנַײא טָאה יז סָאװ ,ץלא טימ קירוצ ןייגקעווא ץעגרע ףא ריט
 ;ןפורעגנָא ךיז ,עקטאל

 ?טכאדעג ןשטנעמ ןייק ראפ טינ ,ןבשזעכ רענעגושעמ א ראפ סָאד זיא סָאװ --
 -אמעג רָאנ ,טלייצעג טינ ןיוש טָאה רע ,סעכיוק יד טקעעג ךיז ןבָאה ןיסָאי אב

 סָאװ ,ןעלזייר ףא דעכאּפ ןרעסערג א ןפרָאװעגנָא ךָאנ טָאה סָאד ןוא ,טערייגעל
 .ךעלביטש עשינייכש יד ןופ ןשטנעמ ןפורפיונוצ אב ןטלאהעג ןיוש טָאה

 עטשרעטנוא יד ןָאטעג יירד א םיא אב ךיז טָאה --- ,טעווראפ ךיז בָאה ךיא --
 וצ רעווש ןעוועג םיא זיא'ס לַײװ ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןוא סעצנָאװ יד טימ ּפיל
 ...טעווראפ ךיז בָאה ךיא -- ,ַײנסָאדנופ ןבױהעגנָא לָאמארעדיוו ןוא ,רעטַײװ ןדייר

 ןעִיצ ןעמונעג םיא אב לזייר ןיוש טָאה --- ?טעווראפ ןעוו ?טעווראפ סָאװ --
 ,ליומ ןטרעקעגרעביא-ריופאק םענופ רעטרעוו יד

 םעד ּפָאק ןטימ ןרעקא טצעזעגרָאפ יסָאי טָאה --- ,טעווראפ ךיז בָאה'כ --
 ,.ןדראבנעקאב יד טימ -- ,ליד

 ?סָאװ טימ --
 עטשרעטנוא יד ןָאטעג יצ א רעטיירב יסָאי טָאה -- ,ןדראבנעקאב יד טימ --

 טציא זיא סָאװ ,ןטסאקנייצ ןטשרעבייא םעד טקעדעגּפָא ןוא סעצנָאװ יד טימ ּפיל
 וד ןוא .טנזיוט זיב ןלייצ ןוא ּפָאק ןפא יוזא ןייטש --- ,רעטשרעטנוא רעד ןעוועג
 ...ןבשזעכ םעד טרעטנָאלּפעצ רימ טסָאה

 ?רעניימ ןבשזעכ-לאב ,עירעטלאהכוב רעד ןיא וטסטלאה עשז ּוװ זיא --
 ?עקטאלאּפ רעד ןופ טרעקעגמוא ךיג יוזא ךיז וטסָאה סָאװ .דלאב ןיוש --
 ןוא ,ןייגקעווא לָאמאכָאנ ןוא ,טסליוו וד ביוא ,עוויוט א ןָאט ריד ןָאק ךיא --

 םעד טימ ...ןדראבנעקאב ענעגושעמ יד ןעלגערּפוצ קיטימ םוצ ןענָאק ךיז טסעוו וד
 ,יסָאי ,טסלייצ וד סָאװ ,רעטנזיוט םענעמוזעמ

 ,עלעזייר ,ןרעטש ףוא רימ רעה --
 ,יסָאי ,ףורא סיפ יד טימ ןוא ּפָארא ּפָאק ןטימ יוזא ןדייר ףוא רַימ טימ רעה --

 ?טנאידעמָאק א רעדָא שטנעמ א טסיב ?קריצ א ןיא יצ בוטש א ןיא טסיב וד
 םיא טָאה יז .טניוװעגוצ קיטסאנמיג סיסָאי וצ עלעזייר ךיז טָאה זַײװכעלסיב

 ןּפעלש וצ טכארבעג םיא ןוא דוּפ ןטרעוואשזראפ ןטלא ןא טלדנאהעגנַײא עליפא
 ,ךייה רעד ןיא טנאה ןייא טימ ןבייהפוא םיא לָאז יסָאי זא ,םייהא

 ;בייוו ןַײז ןפורעגוצ ןוא לסקא םעד זיב לברא םעד טעשטאקראפ טָאה רע ןוא
 ,קוק א רָאנ ביג ,עלעזייר --
 ,קירוועוו א יוװ ,לוקסומ א ןָאטעג גנורּפש א טָאה ןעלעזייר ףא
 ...עלעזייר ,סּפעציב אט --
 -נָא ךיז טָאה סָאװ ,לוקסומ םענעסָאגעגנָא םוצ טנאה ריא טגיילעגוצ טָאה רע
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 א ליטש ריא ןוא ,קיטסאנמיג ןַײז ןופ יא ,טעברא רעד ןופ יא טקיטפערקעג
 ;ןָאטעג גָאז

 רעװערָאכ רעזדנוא ראפ ןרעלטיה טימ ןגָאלש ןייג ןפראד ךיז ןרימ ביוא ---
 ..רעיײטשוצ ָא-סָאד טָא טנעה יד ןיא טגיילעגניירא לארוא ןיוש רימ טָאה ,םייה
 ..עלעזייר ,ןעמוק ץינוצ טעוו'ס

 םורא .עקשולּפעט ןיא יו ,בוטש ןיא ךיז אב טנאלאג יסָאי ךיז טָאה טריפעג
 טָאה יז ןעוו ,ןעלזייר םורא יו טקנוּפ ,םיטיילפ יד טּפעלקעג ךיז ןבָאה עּפולאכ ןַיז
 ךיז טָאה'ס זא ןוא .געװ ןיא ךָאנ עריא קיצנאווצ ראפ פוס רעמע םעד טכַאקעג
 א ףא יוװ ,ןייגמורא ןביוהעגנָא םיטיילּפ ןבָאה ,ךעסייּפ"װערע רעד טקורעגרעטנוא
 ,טלעוו רעדמערפ

 ףראד עמ יצ ,עצאמ לארוא ןפא ןסע ןעמ טעװ יצ ?עצאמ טימ ןַײז טעוװ סָאװ --
 ..ןדִיי זיא עמ זא ,ןסעגראפ ןצנאגניא

 -עגוצ ךיז ןבָאה רענייא ךָאנ ןוא ,לימכאר ,קעמולק ןטימ דִיי רעד ןוא עלעטייפ
 ,ןיסָאי וצ טלעטש

 ?יסָאי ,עצאמ ךעיוקימ ריא טכארט סָאװ ---
 םינאהיוק ןייק ןענַײז'ס זא ,ךיז טקיש ,יסָאװ ..?ערימש ןוא ?עצאמ רָאנ סָאװ --

 ?עװטסלעטיָארטס רעד ףא ןאראפ טינ
 עמ .ךעסייּפ ףא עצאמ לקיטש א ןליוו ןדִיי .יסָאי ,טַײז א ןיא סענָאצעל --

 -רוטלוקזיפ א ךָאד טַײז ריא ,דראנרעב רעוואכ ןטימ ןדיירעביא טלָאז ריא ,ףראד
 ,יסָאי ,קינ

 טימ טיבלוק א ןָא ךיז רעק ,רעגייטשא ,סָאװ ,ןגָאז רימ ריא טנָאק רעשפע ---
 ןדִיי עדייב קידנקוקניירא ,יסָאי טָאה --- ?סעסיוראכ טימ עקיָאטס א רעדָא ?עצאמ
 .ןעיירדסיוא ןעמונעג ךיז ,ןגיוא יד ןיא

 טלעטשעגניירא ךַײלג םיא טָאה --- ,זדנוא ןופ רעסעב ןסיוו ריא טפראד סָאד --
 רימ .רימ טינ ,יסָאי ,ריא טייטש ףורא סיפ יד טימ ןוא ּפָארא ּפָאק ןטימ -- ,לטַײפ
 .ךעסייּפ ףא עצאמ לקיטש א ןליוו

 ?לעמ ןעמענ ריא טעוװ ּוװ --
 -סיוא זדנוא לָאז דראנרעב רעוואכ רעד זא ,ןליוו רימ .ןגירק רימ ןלעוו לעמ --

 .עינעשערזאר יד ןעשטָאּפָאלכ
 ?סָאװ ףא --

 | ,ןקאב ףא --
 ,גנויוב רעד ףא ָאד ןענַײז סָאװ ,רעביטש עלא ּפָאק ןפא ןָאטעג םענ א טָאה יסָאי

 יז וצ טדנעוועג ךיז ןוא ,ןוויוא ןא ןאראפ זיא'ס ןעמעוו אב ,ןענָאמרעד טימאב ךיז
 ;םיטיילפ

 ףא ?ןגָאז רימ ןוא טוג יוזא ןַײז ריא טנָאק רעשפע ,ןקאב ריא טעװ ּוװ ןוא --
 ,ּפָאק םעד ןָאטעג ןָא גייב א רע טָאה --- ?ךילּפ ןַײמ

 טימ ןָאט דער א טלָאז ריא ,ןטעב ךיוא ךַײא רימ ןליוו עקאט םעד ןגעוו --
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 -בָא ןא ךָאד זיא יז .טנעה עדייב טימ ןּפאכנָא ךיז טעװ יז ...ןעלעזייר רעַײא
 ...שטנעמ רענעווטסעשטש

 .ָאטינ זיא דראנרעב זא ,טנַאמרעד ךיז טָאה יסָאי
 ?ןדראנרעב םעצולּפ ןעמענ ךַײא ךיא לָאז ווו ןּוא --
 ?ןעד רע זיא ּוװ --

 רע ּוװ ,טָאשטָא ןא ןבעגּפָא רימ וועיּוכעמ זיא רע ?זיא רע ּוװ ,טסייה סָאװ -- |
 ךָאד זיא רע .ןסירעגסיוא טרעוװ רע .לאירעטאמ טריפ רע .ןָאיאר ןיא זיא רע ?זיא
 ןעגנּויוב ,םידיכעי-יינב ןייק טינ ךיוא ןענַײז רימ ןוא .ןטעװַאס יד אב רענייא טינ
 ףראד עמ .ךעלב ףראד עמ .ןזַײא ףראד עמ .ץליהעג ףראד עמ .ךאס א ָאד ןענַײז
 םעד וצ ךָאנ ןעמ ףראד זיא .ףראד עמ ןוא ףראד עמ ,לגיצ ףראד עמ .טעקעווצ
 טפראדאב טינ ,סע טסייה ,דראנרעב טָאה עצאמ רעד בילוצ ןוא .ךיוא עצאמ ןעמעלא
 ,ןָאיאר ןיא ןרָאפ

 סע ןוא לרעגייז א ןופ עלעדער ןיילק א ענעשעק ןופ ןעמונעגסיורא טָאה לימכאר |
 א םיא ןוא טקרעמאב סע טָאה יסָאי .טנאה רעד ףא ןפראוורעטנוא ןעמונעג
 ;ןָאטעג גערפ

 ןעלדער וצ סָאװ טימ ,טגרָאזאב ןיוש ךיז ריא טָאה ,ייטשראפ ךיא יװ --
 : ?עצאמ יד

 ,ךיוא ןעלדער טינ ןיוש יז ןלָאז רימ ,יסָאי ,טלַאװעג ריא טָאה עשז סָאװ --
 ?עצאמ יד

 טָאה רע .ןָאיאר םענופ טרעקעגמוא דראנרעב ךיז טָאה םורא געט רַאּפ א ןיא
 ,ןרידאגירב יד ךיז וצ ןפור טקישעג

 רעד ןופ טקעריד ןענַײז ךָאנרעד .רעטשרע רעד ןעמוקעג זיא טנאלאג יסָאי
 דראנרעב טָאה לטנאמ ןטלטסעקעג ןטימ רעכָאב םעד .עקירעביא יד ןעמוקעג טעברא
 -סיורא זיא רע ןעוו ,ןאד יװ ,רעסערג ךאס א ןעזעגסיוא טָאה רע .טנעקרעד םיוק
 קעשאד ןטימ ןגָארטעג טציא רע טָאה יּפעק עקידרעמוז יד ,ןָאלעשע ןופ ןגיטשעג
 ןַײז ןופ טייקטקיטניװראפ רעד טימ .טסילקיצָאטָאמ א יװ ,ןקאנ-ןוא-זדלאה םוצ
 ןדראבנעקאב עשיליוּפ יד טימ טילָאּפ רעד .טמיטשעג ןצנאגניא סע טָאה םענַאּפ
 קינייװ טָאה רע .טיײקטריניפאר עניד טכיזעג ןַײז ףא טיחעגסיוא ץלא ךָאנ טָאה
 סָאװ ,ּפָאק ןיא ךיז אב טנכייצראפ ץלא ,קידנעלכיימש ,קנוװ ןפא ,יוזא ןוא טדערעג
 טקאפעג ץעגרע טָאה עדנעמ .טליפעגסיוא ,ךעלטקניּפ ,טַײצ רעד וצ ןוא ,ףראד עמ
 רעקיזָאד רעד ןיא טָאה ןוא עלעטיה ןיילק ןַײז טָאטשנָא עקווָאנָאידוב עטלא ןא
 טציא ייז ןענַײז עלא .סעניליב עשיסור יד ןופ דלעה א יװ ,ןעזעגסיוא עקווָאנָאידוב
 רעייז טימ ןוא טַײקטרעדנעעג רעכעלרעסיוא רעייז טימ ןדראנרעב ראפ ןענאטשעג
 ,גרעב ןגָארטרעביא טַײקטיירג

 טלָאװ ,שידִיי ןשיליוּפ ןקידנעגניז םעד ךיז ןשיװצ ןדייר טינ ןלָאז יז ןעוו
 ןוא עטעוועטראהראפ ,עטסעפ עקיזָאד יד זא ,טביילגעג טינ ןבעל ןיא ךיז דראנרעב
 זיא ייז זא ;ןלױּפ ןיא ךעלעטעטש עשידִיי עניילק ןופ ןעמאטש רענעמ עטבערגראפ
 טרעיולעג ןטרעדנוהרָאי עצנאג טָאה ייז רעביא זא ,דעכאּפ ןוא עָאנכאה ךעלמיטנגייא
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 ,דלעפטכאלש ןפא יז טלעטשעגרָאפ קילבנגיוא ןא ףא ךיז טָאה רע .גנוגלַאפראפ
 טאהעג טָאה דראנרעב .טַײצ רָאי ןּפאנק א ראפ ןצנאגניא .ךיז ןגָאלש עכלעזא יו
 רע יװ ,ןיילא ךיז ףא ןָאט קוק א יידעק ,ייז ןבעל ןיילא ךיז ןלעטשקעווא קעשייכ
 טָא ראפ ןסקאוועגנָא סעּפע ךיוא םיא ףא זיא יצ .םענייניא ייז טימ סיוא טעז ןיילא
 ?טייצ רערעווש רעד

 --- ,עטלמאזראפ יד ףא ןגיוא יד ןביוהעגפוא רע טָאה -- ,ןרידאגירב ,ונ ---
 "ןצ ןָאיאר ןיא ןעמ זיא טעברא רעזדנוא טימ .וָאטלזאמ ןבעגּפָא ךַײא ןָאק ךיא
 ,ןריפאּפ ענעדיישראפ ןקוקרעביא ןעמונעג ןוא -- .ןדירפ

 ןבָאה ייז .ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא ןוא טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה עטלמאזראפ יד
 :םעד בילוצ טינ זא ,ןענאטשראפ ןבָאה ייז .רעטַײװ ןַײז טעװ סע סָאװ ,טראוועג
 | ,טלמאזראפ ייז ןוא ןפור טקישעג דראנרעב ייז טָאה ווָאטלזאמ

 יו ,רעסעב טינ ןוא רעגרע טינ ,דראנרעב רעוואכ ,ןעק עמ יוװ ,טעברא עמ --
 םוצ עקווָאנָאיױוב רעד טימ ןָאטעג גָארט א עדנעמ ךיז טָאה -- ,ערעדנא עלא
 ,ןקלאב

 -- .טלעטשעגניירא טנאלאג יסָאי טָאה --- ,ןדירפוצ זיא ןדירפוצ רעבָא ---
 ,טעוװ עמ; :ןָאטעג טכארט א רע טָאה ךיז ראפ ןוא -- .םירוביד ערָאלק ןענַײז סָאד
 ,"רעשיוקאה סאש אס ..,עצאמ ןגעוו סעומש א ןּפאכ ןענָאק ,ךיז טכאד

 ןטימ רעכָאב רעד קידלודעגמוא ןעוועג זיא -- ?סע טייג עשז סָאװ ןיא זיא --
 ןטיול ןכָאש ןַײז -- ןױראבנעקאב יד ףא טּפאכעג קוק א ןוא לטנאמ ןטלטסעקעג
 ,קריצאב

 א .ןגיוושעג ,עוועט ןַײז יװ ,טָאה ןדראבנעקאב יד טימ רידאגירב רעד רָאנ
 רע .טכיזעג שיליוּפ טיחעגסיוא ןַײז טזָאלראפ טינ טָאה לכיימש רענעטלאהאבראפ
 טָאה רע .קעלייכ א ךיוא רע טָאה ווָאטלזאמ ןקיזָאד םעד ןיא זא ,טסוװעג טוג טָאה
 ןפראווּפָארא טעוװ רע זא ,גנונעּפָאה א טעייטראפ ןטלאהעג ךָאנ ףיט רעד ןיא ץעגרע
 ןָאק עמ יו ,יוזא ןָאט בייח א דנאל ןיא ָאד ךָאנ ךיז טעװ ןוא קינטאוו םעד ךיז ןופ
 ןענַײז ןדראבנעקאב טימ קינטאוו זא ,ןענאטשראפ טָאה רע .ןטעװַאס יד אב רָאנ סע
 .טסארטנָאק ןוא טַײקטראוורעדמוא בילוצ רָאנ ןדיײס ,םינָאטוכעמ ןייק טינ

 ןגיוא יז ןביוחעגפוא רעדיוו ןוא ןריּפאּפ יד ןיא ןקוק טקידנעעג טָאה דראנרעב
 :עטלמאזראפ יד וצ

 ףיולראפ ןיא ןלָאז רימ ...םערוטש ןופ ךָאװ א רָאפ זדנוא טייטש עס ,טָא זיא ---
 -ילאווק ערעכעה א ןעמוקאב ןוא טעברא לקיצ ןטשרע םעד ןבעגּפָא ךָאװ רעד ןופ
 | ?ךָאװ א ראפ ןקיטראפּפָא ךיז ןלעװ רימ ,ריא טניימ יו .עיצאקיפ

 א ןּפאכ סכעלַײװרעטניה ןוא ןטסוהרעביא ןעמונעג ךיז ןבָאה ןרידאגירב יד
 - ,ןרעדנא ןפא רענייא קוק

 טגנעה'ס --- ,עקוָאנַאידוב יד טקורעגפורא עדנעמ טָאה -- ,ּפָא טגנעה'ס --
 רעסאוו'ס ...רעטעוװ םענופ לסיב א ךיוא ןוא ...זדנוא ןופ רָאנ טינ ,ןעמעלא ןופ ּפָא
 ...ךעסייּפ ווערע זיא'ס ...דראנרעב רעוואכ ,טיוט ןיא טוט

 ,עקירעביא יד ףא ןגיוא יד ןפרָאװעגרעביא דראנרעב טָאה --- ?ךָאנ ליוו רעוו --

178 



 -ניראפ ךיז טָאה -- !?דראנרעב רעוואכ רעד טניימ עיצאקיפילאווק עכלעוו --
 ,לטנאמ ןטלטסעקעג ןטימ רעכָאב רעד טריסערעט

 ןפא ריּפאּפ סָאד ןָאטעג קור א דראנרעב טָאה -- ?עכלעוו טסייה סָאװ ---
 -סיוא ךיז טעװ עס סָאװ וצ רעוו .סעיצאקיפילאווק רעטרעדנוה ןאראפ -- .שיט
 ןלָאז רימ זא ,םעד ןיא זיא ךאז יד .רענעבייצ ןוא רעילומ ,רעקָאט ,רעסָאלש :ןגיוט
 רעד .ןסילשרעביא ךיז םורא געט טכא ןיא ןוא טעברא עצראווש יד ןקידנע ןזַײוװאב
 .ןקיטעּפשראפ טינ ןלָאז רימ ...םורא געט טכא ןיא ןָא ךיז טבייה *רָאבאנ;

 יסָאי ןטלאהעגסיוא טינ טָאה -- ,ךעסייּפ ךָאד זיא םורא געט טכא ןיא --
 ,טנאלאג

 ,רעדייס א ןעווארּפ ךיז ריא טעוו ,ונ ---
 ןדראנרעב טימ ןיוש רע טָאה רעפטנע םעד ךָאנ זא ,ןענאטשראפ טָאה יסָאד

 ןלָאז !סע רע ףראד סָאװ ,טדערעג קירוצ ןוא .רָאלק ,עצאמ ןגעוו ןדייר וצ סָאװ טינ
 םיא ןופ ,טדערעג קירוצ לָאמארעדיוו שטָאכ .ןדייר ןיילא ייז ןלָאז ןוא ןייג ןיילא ייז
 ,רידאגירב םענופ יו ,םיא ןופ ,ןרעדָאפ סע יז ןענָאקי

 -עג ןטימ רעכָאב רעד ןבשזעכ א ןכאמ טוװּורּפעג טָאה -- ,געט טכא ןיא ---
 טגנעה'ס .ןעז טע'מ ןוא ...ןָאט ווּורּפ א טע'מ זא ,טכאד רימ -- ,לטנאמ ןטלטסעק
 ,זדנוא ןופ ּפָא ךָאד

 רידאגירב םוצ טדנעוװעג ךיז דראנרעב טָאה --- ?ןעזָאר ,ריא טגייווש טָאװ = |
 .ןדראבנעקאב יד טימ

 -אכ רעד טגָאז יוװ ,ןוא טעברא רעד וצ ןלעטש ךיז ףראד עמ זא ,ןיימ ךיא --
 ,ןעמערוטש ,דראנרעב רעוו

 ּפאט א עדנעמ טָאה -- !סעיצאקיפילאווק עַײנ יד וצ ריא טגָאז סָאװ ןוא --
 -עכייצ ןוא רעילומ ,סרעקָאט ,רעסָאלש -- .טנאלאג יסָאי אב קעפיוד םעד ןָאטעג
 ?יסָאי ,ריא טגָאז סָאװ ...רענ

 :טַיז סיסָאי ןיא ןָאטעג לכיימש א טָאה לטנאמ ןטלטסעקעג ןטימ רעכָאב רעד
 ,רוטלוקזיפ ףא ןייגרעביא םאטסאנימ טעוו יסָאי --
 א יסָאי טָאה -- ,םערוטש םעד ןכאמ רָאנ רימָאל ?וטסגָאז ,םאטסאנימ --

 סַײר א ןבעגעג ןענירעד-ןטימניא ריד ךיז טָאה ךעסייּפ רעד זא -- .ןָאטעג ץכערק
 ןָאיאר רעד זא ,סייוו ייג .םערוטש ןטימ עמאס ןיא ...רעהא טינ ,ןיהא טינ ,ןַײרא
 ?לארוא ףא רעטניוו םעד ןעוועג זיא סמערוטש קיניײװ ...םערוטש א ףראד

 -סיוא ןוא ןגיילרעביא ךיז ,ןעלמוטכרוד לסיב א ךיז טזָאלעג יז טָאה דראנרעב
 ;ןסירעגרעביא רעדיוו יז ןוא ןענעכער

 ?ןָאיאר םעד רימ ןרעפטנע עשז סָאװ זיא ---
 ןרעדנא ןטימ רענייא ןבעגעג רעביא קוק א ךיז לָאמארעדיוו ןבָאה ןרידאגירב יד

 ;ןגיוא יד ןדראנרעב ףא טלעטשעגנָא ןוא
 -יבאער טוּורּפעג יסָאי ןיוש ךיז טָאה --- ?ןרעפטנע ןרימ סָאװ ,טסייה סָאװ ---

 -- .ךעסייּפ םעד םערוטש ןיא טלעטשעגניירא טָאה רע סָאװ ,םעד ראפ ןריטיל
 -עג ןעמ זיא ןָאיאר ןיא .ןקידנע ןעמ טעװ ,ןביױהעגנָא טָאה עמ ?סָאװ ,טסייה סָאװ
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 ףא ןָאטעג קוק א טָאה רע -- .ןדירפוצ רעטַײװ ןַײז טעװ עמ ןוא ןדירפוצ ןעוו
 -יוווא ודרָאי טאיעמ ייסמיב ;ןָאיאר םעד ןרעפטנע רימ ןוא -- .עטלמאזראפ עלא
 ,עיצאקיפילאווק ייוואד --- םורא געט טכא ןיא ןוא ,זונייס

 א קירעיורט עדנעמ טָאה --- ,יסָאי ,עדָאגאה יד רָאג ןיוש ךָאד טגָאז ריא --
 ,לסקא יד טימ ןָאטעג שטיינק

 א ןוא .סיורא טינ ץעגרע ןיא יז טפראוו עמ .עדנעמ ,עדָאגאה זיא עדָאגאה --
 .ןדִיי אב לכַײמ א ךיוא זיא עצאמ לקיטש

 -פיונוצ ןענַײז סע .ועטמָאי א ןעוועג גנויוב רעד ףא זיא םורא געט טכא ןיא
 רעטשרע רעד יא ,רעדייס רעטשרע רעד יא ,טכאנ-םערוטש עטצעל יד יא ןלאפעג
 ףא םיטיילּפ עשידִיי יד אב ןרָאװעג ןריובעג זיא סָאװ ,דניק ןטשרע םענופ סטיּפ
 ,לארוא

 רעפטנע ןא ךָאנ ןיסָאי וצ טלעטשעגוצ ךיז טָאה טילָאּפ א ךָאנ טימ לטַײפ ןעוו
 | :טרעזייבעג יסָאי ךיז טָאה ,עצאמ ךעיוקימ

 ןיב ךיא .ּפָאק ןַײמ ףא עקאמ עטפלע יד .ןדִיי ,רימ ןופ ּפָא ךיז טעּפעשט ---
 ךייא זיא לארוא ןוא ,ןרעקעב ןייק טינ ךַײא זיא בייוו ןַײמ ,ַײטאדָאכ ןייק טינ ךַײא
 טדער ןוא דראנרעב רעוואכ םוצ ןיילא ךַײא טייג ,טליוו ריא ביוא .וועשעשז טינ
 ,ךַײלג עלא ןעװערָאה רימ ...ךעדיש םעד ןיילא םיא

 ןעגנאגעג זיא'ס זא ,עצאמ טקאנקעג רעדייס ןטשרע םוצ םיטיילּפ ןבָאה ךָאד
 יז סָאװ ,םערוטש םעד ןופ טאהעג עָאנאה ןוא "ונייַאה םידָאװא, ןגירשעג .ךיור א
 .טקידנעעגסיורא םעלָאשעב עלא טימ ךיילגאב ןוא טקיליײטאב םיא ןיא ךיז ןבָאה

 טימ ןרידאגירב יד ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה בוטש ןיא טנאלאג יסָאי אב ןוא
 -ָאװ קינרוטלוקזיפ רעד ןעמוקעג ךיוא זיא סע .רעדייס ןטשרע םוצ .טנגוי רעד
 ןעוועג זיא שיט רעד .אלע ןוא דראנרעב ןטעבראפ ןעוועג ןענַײז ךיוא ןוא ,ײבָאר
 ךיז טָאה טנאלאג לזייר אב .טקנאלבעג טָאה רע רעבָא .ךעלַײל א טימ טקעדעג
 אב ןענייז טסעג עכלעזא .טלעוו יד טגיילעגנייא טָאה יז .קעדָאּפס רעד ןביוהעג
 זיא'ס ןוא ,דראנרעב רעוואכ רעד ןוא ,ײבָארָאװ ןוא ,עשרעטקָאד יד .בוטש ןיא ריא
 עטשרע סָאד ןוא ,ךעסייּפ רעטשרע רעד זיא'ס ןוא .רעכָאז-ןעב א יא ,רעדייס א יא
 ןגָארטעגנַײרא ןיילא טָאה טנאלאג יסָאי ןוא ,טיירגראפ ןעוועג זיא ןַײװ ןוא ...דניק
 עסעמע ,סעינעמלעּפ טימ ,רעמע ןא יוװ סיירג יד ,קעסעמולאפ ןטריזאלג א ךיק ןופ
 .-.?סעינעמלעּפ רעלארוא

 -ינייר א טגָארט עמ יװ ,קעסעמולאּפ םעד ,ךעלרעַײּפ ןגָארטעג םיא טָאה רע
 ."ףבגאה,; ןגירשעג ןיילא ךיז ןוא עראוו א טכאמעג ןיילא ךיז טָאה רע .טַײק

 -רעַײפ רע טָאה ,שיט ןפא קעסעמולאפ םעד טלעטשעגקעווא טָאה יסָאי ןעוו
 ;ןדלַאמעג ךעל

 ערעזדנוא ןעמוקעגנָא ןענַײז לָאצ ןיא קינײװ רָאג - וניתובא ודרי טצמ יתמבנ1
 .ןרעטלע
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 ."ךעסייּפעל רעשָאק , סעינעמלעּפ רעלארוא --
 -עג ןטימ רעכָאב רעד טגערפעגרעביא םיא טָאה -- ?ןימאטיוו רעַײנ א --

 ,לטנאמ ןטלטסעק
 טָאה לזייר .עקידעבעל יװ ,ןפרָאװעג סעינעמלעּפ יד ךיז ןבָאה קעסעמולאּפ ןיא

 טזָאלעג ךיז טָאה רעדנוזאב ןעמלעפ רעדעי .טפעשיקעג רָאנ ,טכָאקעג טינ יז
 -עמלעפ זיא'ס סָאװ ,סנטשרע :טנַײשעג טָאה יסָאי ןוא ,ןטַײז עלא ןופ ןקוקמורא
 ייז טָאה טכַאקעג סָאװ ,סנטירד ןוא .בוטש ןיא םיא אב זיא'ס סָאװ ,סנטייווצ .סעינ
 ,לזייר ןַײז

 דנאטשראפ רעמ ךָאנ טימ ןוא טיטעּפא סיורג טימ ןסעגעג טָאה םעליוא רעד
 טנאלאג יסָאי ןוא ,רערט ןייק טלעפעג טינ טָאה סע .לכַײמ רעלארוא ןרעשַאק םעד
 :טעװעדנאמָאק טָאה

 טינ ,עלילָאכ ,ייז טלָאז ריא ,ךעלקעשילעק עניילק ןייק ןופ טיִנ טקנירט --
 .ןעגנילשנַײא

 ,רעפעפ טימ ןעגייז יז .ךָאנ ןעקנירט ןלעוװ ךַײא ךיז טעװ ,סעינעמלעּפ טסע --
 :רעלעט םעד טקערטשעגסיוא עלַײװ רעדעי טָאה עדנעמ
 -עמעלּפ א זַיװ ?וטסגָאז ,רעפעפ טימ .קינעמעלּפ א ךָאנ ,יסָאי ,רָאנ זייוו --

 ,רעפעפ םעד טליפעג טשינרָאג ךיא בָאה רעהא זיב ,רעפעפ טימ קינ
 קידנעיירד ,ןעקָאמסוצ ןעמונעג ןוא ןעמלעּפ א ךָאנ ןעגנולשעגּפָארא טָאה רע

 ;ּפָאק ןטימ
 ?יַסָאי ,רעפעפ ריד אב טסייה סָאד --
 .ןעמוג ןטימ טקאנקעגּפָא ןוא סנטסאקנייצ יד ןָאטעג יירד א רעדיוו טָאה רע
 ,רעפעפ רעשפע סע זיא וועשעשז ראפ ,יסָאי ,טינ לביראפ ןייק רימ בָאה --

 רימ ַײז ,סע זיא סמערוטש יד טימ ןוא טסערפ יד טימ לארוא ראפ רעבָא
 | ,..יסָאי ,לביומ

 שטנעמ א .,,ליומ ןייק טינ ,עדנעמ ,עבורה ענענווואשט א ריד אב זיא'ס זא --
 סמענעי וצ קיטומטוג טלטַײבעגסױא יסָאי טָאה --- ,טנערב עס יװ ,ןליפ טינ לָאז
 ינאּפ ,ךָאד טייטשראפ ריא --- אלע וצ ןוא ןדראגרעב וצ ןעגנאגעגוצ זיא ןוא ּפָאק
 ךיז יז טָאה .ונ ,ונ .רעפעפ :ןעלעזייר ןַײמ טרָאװ ןייא גונעג ןעוועג זיא'ס זא ,אלע
 זא ,ךַײא טלָאמ .טעוועלאשזעג טינ .ָאקָאזאכ דאיעב .ןָאק יז יװ ,טרעפעפעצ סע
 רעקיזָאד רעד זא ,ןסיוו טפראד ריא .רעפעפ טינ ,רערָאמ ןרָאװעג ריא אב זיא'ס
 טליפ רע זא ,עדנעמ טגָאז ,קיליב טָאּפש ,קיליב ןטנאק עגיה יד ןיא זיא רערָאמ
 ,שטנעמ א טַײז ריא .דראנרעב עינאּפ ,טינ ךיא גערפ ךַײא .עליימ .םאט םעד טינ
 ,ןיילא טגָאז סָאװ

 רעבָא ,טרעפעפעגרעביא לסיב א עקאט .סאלק רעטשרע .יסָאי ,טוג זיא'ס --
 .טינ סע טרעטש וועטמָאי םוצ

 -ראפ ךיז ןוא ןעמלעּפ א ןעגנולשעגנַײא טָאה ןדראבנעקאב יד טימ רעכָאב רעד
 ךַײלג זיא יסָאי .ןיירכ ןופ יוװ ,ןרערט טימ ןסָאגעגנָא םיא ךיז ןבָאה ןגיוא יד .טסוה
 ;םיא ןבעל ןסקאוועגסיוא
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 םיא ביג .ךיז טפערט'ס ?לעק רעקניל רעד ןיא ןעמלעּפ א ןַײרא ריד זיא'ס --
 םעד ןגָאלשעגרָאפ ,סָאבעלאב עסַײמ ,רע טָאה --- ,עציײלּפ רעד ןיא קאסוטס א טרָאד
 ,טינ ךיז םעש .גנאלרעד -- ,לטנאמ ןטלטסעקעג ןטימ רעכָאב

 ;ןָאטעג גָאז א רע טָאה ןדראבנעקאב יד טימ רעכָאב םוצ ןוא
 ,עקנישירפ .סעקינעמעלּפ עיטראּפ עַײנ א טייג דלאב ,לעק יד יירפ ךאמ --

 .רעייפ םענופ סָאװרָאנ
 טָאה --- ?דראנרעב עינאּפ ,טעברא-בָארג רעד טימ ךיז רימ ןענעגעזעג זיא --

 -אנ םוצ טעװערעקעגסױא ךיז ,סעכיוק יד רעביא רענעסעגעגנָא ןא ,עדנעמ
 ,קיגלאשט

 דראנרעב טָאה -- ,טעברא-ץראווש רעד טימ ןוא טעברא-בָארג רעד טימ --
 -קעּפס א יװ ,ןרילָאק ענעדיישראפ יד ףא לקעשילעק ןכרוד טכיּל רעד ףא טקוקעג
 -- ,עיטארקָאטסירא רעשיראטעלָארּפ רעד ןיא ןיירא רימ ןעייג טציא -- ,רעט
 .טסירגעג ייז טימ ךיז טלָאװ רע יוװ ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעגוצ ןעמעלא וצ רע טָאה

 זָאל ,לזייר --- ,סיורא ךיק ןופ בייוו ןַײז ןָאטעג ףור א יסָאי טָאה -- ,לזייר --
 ,ךיז טוט עס סָאװ ,רעה ,רעהא םוק ,סעקינעמעלּפ רעלארוא יד ּפָא ןטרָאד

 ,םערָא ןרעביא לכעטנאה א טימ ענעקָארשרעד א ןעגנאגעגניירא זיא לזייר
 יד טימ קידנעקניוו ,טדנעוועג ריא וצ יסָאי ךיז טָאה --- ,עיטארקָאטסירא --

 .עקידנזעווַײב עלא ףא ןגיוא
 ןיוש טסלייצ ןוא ּפָאק ןפא ןיוש טסייטש וד זא ,טניימעג בָאה ךיא יבא --

 ,רעטנזיוט ענַײד
 ;ךיק ןיא ןעגנאגעגסיורא רעדיוו זיא יז
 עמ סָאװ וצ ,טינ סייוו ךיא זא .עיטארקָאטסירא ןַײז לָאז ,עיטארקָאטסירא --

 ?וועשעשז ןייק קירוצ ךיז טימ ןּפעלשטימ סע טעװ עמ ...סע ףראד
 עשירפ א ןעוועג זיא'ס .עטשרע יד ןעגנאגעגקעווא ןענַײז אלע ןוא דראנרעב

 טינ קעשייכ ןייק טָאה ןוא קירעיורט ןעוועג זיא אלע .טכאנ רעלארוא עקידגנילירפ
 | ,ןדייר וצ טאהעג

 ;ןרעטנומרעד טווּורּפעג יז טָאה דראנרעב
 ןטשרע םוצ סעינעמלעּפ רעלארוא ?אח ,אלע ינאּפ ,לאפנייא ןא ןעוועג זיא'ס --

 ,רעדייס
 .ןגיוושעג טָאה אלע
 -יטכיזרָאפ סיורג טימ רע טָאה .ןגַײװש סאלע ןענאטשראפ טינ טָאה דראנרעב

 ;ןצראה ןיא ריא וצ ןענעוונאגניירא טװּורּפעג ךיז טלָאװ רע יוװ ,טצעזעגרָאפ טַײק
 ןייא ןופ גנאגרעביא אזא ...אלע ,ןעמוזעמ טרָאּפשעגּפָא ןיוש רימ ןבָאה סָאד ---

 ,סע זיא ןעמוקעגנָא שטָאכ ...ךעליירפ יוזא ןוא ...ןטייווצ א ןיא סקעלּפמָאק ןשיכיספ
 ...ףוסמאי-סאירק יו

 ...ךעליירפ ןעוועג טינ זיא רימ ---
 ,זדלאה ןיא טלעטשעג ךיז טכאנ עקידגנילירפ עשירפ יד טָאה ןדראנרעב
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 -לעּפ יד טימ גנורינעצסניא עצנאג יד טַײז ןַײז ןופ שיראנ ןעוועג זיא רעשפע
 ?עצאמ טָאטשנָא סעינעמ

 -ארוא רעדלימ רעד ןיא ןָאטעג דייר א אלע טָאה --- ,דראנרעב ,טוג זיא ךַײא --
 ןדעי ראפ ןשינערָאװאב עשיטערָאעט טָאה ריא --- ,ןַײרא טכאנ רעקידגנילירפ רעל
 ,ענרעזַײא יד סע זיא ,לדיימ קירָאינצעביװ א טימ קילגמוא ןא טעשעג ...סקעלּפמָאק
 ,טנַײה סָאװ ,סָאד ןוא ...רוטאנ רעד ןופ ץנעווקעסנָאק עקידסענָאמכארעבמוא יד
 ערעזדנוא ץעגרע ןעמ טקינַײּפ ,טכאנ-ךעסייּפ רעטשרע רעד ןיא ,טציא טָא ךעלגעמ
 -ערָאעט א ךיוא ריא טָאה םעד ףא ...טזָאלעגרעביא ייז ןבָאה רימ ּוװ ,טרָאד ,ןרעטלע
 ?גנודנירגאב עשיט

 ,ליטש ןעגנאגעג יז ןענַיז עלַײװ א
 טימ ןָאטעג קוק א םיא ףא יז טָאה -- ?סעינעמלעּפ רעלארוא יד רעשפע ---

 עקידסענָאמכארעבמוא ,ענרעזַײא ךיוא זיא סָאד --- .גנוצעשגנירג רענעטלאהאב-טינ
 ..?ץנעװקעסנָאק

 ּוו ,בוטש רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןָאטעג קוק א ןוא טיירדעגסיוא ךיז טָאה יז |
 :ןעוועג סָאװרָאנ ןענַײז יז

 יסָאי ןטאוועשיראנ ןוא ןכעלטניירפטסאג םענופ סנארעפנָאק רעד רעשפע ---
 ?ץנעװקעסנָאק ענרעזיַיא יד ,יז זיא םעד ןיא טינ יצ ?טנאלאג

 ךיז טלָאװ רע יװ ,זדלאה ןטימ ךייה רעד ןיא ןָאטעג יצ א ךיז טָאה דראנרעב
 -עגפוא ּפָאק םעד ןטלאהעג יוזא רע טָאה עלַײװ א .לטנאמ ןַײז ןופ סיורא ןבילקעג
 טַײקכעלרעַײפ רענייר ןוא רעליטש רעד טימ ןעמונעגנָא ךיז טלָאװ רע יװ ,ןביוה
 ןרעדָא יד ריא טימ ןעקנורטעגנָא ,טכאנ רעקידגנילירפ-ווערע רעלארוא רעד ןופ
 :גנורעטכַײלראפ א טימ טזָאלעגסיורא קירוצ יז ךָאנרעד ןוא ןעלגנא יד ןוא ענייז

 עקידסענָאמכארעבמוא ,עסיורג א ןאראפ זיא ,טליוו ריא ביוא ...אלע ,ָאי --
 -לעּפ רעלארוא טימ ּפָאק םעד ךיז ןגָאלשראפ ןכעליירפ םעד טָא ןיא ץנעווקעסנָאק
 ,טנאלאג יסָאי ןופ סנארעפנָאק ןשיראנ ןטימ ןוא סעינעמ

 לטיב םענעסיבראפ טימ טָאה יז .רעדיוורעד ןאלע זיא'ס זא ,טליפרעד טָאה רע
 :ףרּוװרָאפ רעמוטש ןעוועג לטיב םעד טָא ןיא זיא ךָאד ןוא ,םיא ףא ןָאטעג קוק א

 א ןופ קילגמוא םעד ןענאטשראפ ,דראנרעב ,ריא טָאה ,סע טסייה ,יוזא ---
 -מוא םעד ראפ טלעוו יד ןסַײרנַײא רעַײא םעד ךָאנ טָאה טרעוו ענייש א ..?קלָאפ
 ...רעטומ א ןרעוו טפראדעג טָאה סָאװ ,לדיימ ןכעלקילג

 :רעירפ יװ ,טַײקשירעפַײרגנָא רעמ טימ ךָאנ טצעזעגרָאפ טָאה דראנרעב רָאנ
 עמ סָאװ ,ךָארב ןקיטכענ םעד וצ טינ רעשפע ...ןאראפ ,ץנעװקעסנָאק ןאראפ ---

 וצ ןוא םיא ןופ ךיז ןסַײרסיױרא ןקיטנַײה םעד וצ רָאנ ,קלָאפ םעד טפאשראפ טָאה
 -עבמוא יד ,ענרעזַײא יד זיא'ס ּוװ טָא ...םיא וצ ןזָאלרעד טינ רעמ ןקידעגרָאמ םעד
 .אלע ,ץנעװקעסנָאק עקידסענָאמכאר

 ;ןגיוא יד ןיא ןָאטעג קוק א ריא טָאה רע
 רָאנ ,ץנעװקעסנָאק ענרעזַײא יד רָאנ טינ ,טליוו ריא ביוא ,זיא םעד ןיא ןוא --

18 



 ,ךָאנ ךיז טרעזייב ריא .סיורָאפ רָאנ ,קירוצ ןקוק טינ .עמכָאכ-סנבעל עסיורג יד
 ?סעינעמלעּפ יד ראפ ,אלע

 ןייג טפראדעג רערעדעי ןיוש טָאה טרָא םעד ןופ ;טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ייז
 ,ךיז וצ רעדנוזאב

 טצעזעגקעווא טנַײה ךיז ןבָאה םיטיילּפ יד זא ,אלע ,רָאפ ךַײא טלעטש ,ונ --
 סיוא טזיַיװ ךַײא יו ...טכאנ א טרעױרטעגּפָא ןוא דרע רעד ףא רָאנ ,שיט םאב טינ
 -אזוצ ןכעלגעמ םעד ףא רעַײטשוצ ןבעגעג זדנוא סָאד טלָאװ סָאװ .רעקיסאּפ ראפ
 ?טומ ?רעגנערבמוא ערעזדנוא טימ רָאפ סיוועג ךָאנ זדנוא טייטש'ס סָאװ ,סיוטשנעמ
 ?דנאטשטסעפ ?ךעיוק

 ,ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא טָאה אלע
 טָאטשנָא יא סעצאמ טָאטשנָא יא -- ןלעיופ ןענָאק ןעוועג ייז אב לָאז ךיא ןעוו --

 ,טסּוװעג ךיא טלָאװ ,טכאנ-ךעסייּפ עיירפ א סקיב רעד טימ ךיז ןביא -- סעינעמלעּפ
 ,ןָאט טנַאקעג טָאה עמ סָאװ ,סנטסקינייוו ,זיא .עטסקיטיינ סָאד ןָאטעג בָאה ךיא זא
 ןיא טינ ןעמ טייג רעיורט טימ .ייז רעביא רעיורט ןופ עלָאשמעמ יד ןזָאלרעד טינ
 ערעזדנוא טציא ןענַײז סָאװ ,סענאווָאלטָאק יד וצ רָאנ ,דלעפ ןפא רָאנ טינ טכאלש
 ןזָאל רָאנ ,ןדייש טינ ךיז לָאמנייק קעטייוו םעד טימ ןלעװ רימ .ןעגנוביא-טכאלש
 ןרָאט רימ .ןבעל סָאד ןצעזרָאפ ןפראד רימ לַײװ ,טינ רימ ןרָאט םיא ןופ ןריפ ךיז
 ,טנעה יד ןופ טאק םאב ןסַײרסיױרא יז ןפלעה רָאנ ,קאה רעד ןבעגרעטנוא טינ ךיז
 סע סָאװ ןוא ןעגַײז ייז ּוװ .טַײז רענעי ףא ןבילבעג ךיוא ןענַײז ןרעטלע ענַײמ
 ןענַײז דניק ןדעי יו ,רימ יז ןענַײז רעַײט ןוא ,טינ ךיוא ךיא סייוו ,ייז טימ טעשעג
 יז טָאה עמ ביוא ,ייז ךָאנ עוויש ןציז רָאנ טינ ליוו ךיא רעבָא ,ןרעטלע רעַײט
 ליוו ךיא ,ייז ןקינַײּפ םינָאילאט יד ביוא ,לריוג רעייז ףא ןענייוו רָאנ ןוא ,טעגראהעג
 ךיוה א טימ ןענָאק לָאז ךיא יידעק ,קעטייוו םעד ךיז ןגָאלשראפ ןעלטימ עלא טימ
 ןוא טאק םעד לגרָאג ןיא ןרעמאלקנַײא ךיז ,טנעה עטזָאלעגּפָארא טימ טינ ,טימעג
 ןטיהראפ ןוא ןרעטלע ענַײמ ראפ ןלָאצאב ךיא לעװ םעד טימ ...ןעזירהרעביא םיא
 | ,..רעדניק ענַײמ לריוג רעייז ןופ

 טלָאװ דראנרעב יװ ,ןָאטעג ּפאכ א ךיז אלע טָאה -- ?רעדניק ןעד טָאה ריא --
 ,טירבעגּפָא סעּפע טימ יז

 ;ןָאטעג לכיימש א טָאה דראנרעב
 ?סָאװ זיא ,בָאה ךיא ביוא ,ונ --
 ,טינרָאג זיא ---
 יצ ,טריסערעטניראפ יוזא ךיז טָאה אלע סָאװ ,ןצראה םוצ ןעוועג זיא ןדראנרעב

 -רעד רעטכייל א ןפָאלעגכרוד זיא םענָאּפ ריא ףא סָאװ ןוא רעדניק ץעגרע רע טָאה
 .םעד בילוצ קעּרש

 ?אלע ,רעדניק ןבָאה לָאז ךיא ןעוו ,םענעגנָאמוא ןעוועג טינ טלָאװ ךַײא ןוא --
 ;ּפיל עטשרעטנוא יד ןָאטעג סיב א טָאה אלע
 טרעדנוה זיב ץוט ןצנאג א עליפא ,טייחרעקניטנוזעג רעדניק ךַײא ךיז טָאה --

 א ןיא ןקוק ןעמונעג ,סעכָאלוצפא םיא קידנעוט יו ,יז טָאה -- .רָאי קיצנאווצ ןוא
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 דראנרעב רָאנ .ןעגנאגעגנָא טינ ןצנאגניא ,ןעמונעג ךָאט ןיא ,ריא טלָאװ רע יו ,טייז
 םיא טָאה סָאד ןוא ,טליגכַײלג ןטשרעמיולק םעד טָא ןופ זַײרּפ יד ןענאטשראפ טָאה
 | ,טרירעג רָאג זיב

 רעד ראפ ןאלע ןעמונעגנָא דראנרעב טָאה ךעלדנע .ןגיוושעג עלַײװ א ןבכָאה יז

 ;טנאה
 רעזאכ ךיא ,ןוא עגרעזַײא ,עטנוזעג --- ןאראפ ,ערעַײט ,ץנעװקעסנַאק ןאראפ --

 -עגמוא רעצנאג רעד ףא טקוקעג טינ ,סָאװ ,םעד ןיא עקידסענַאמכארעבמוא ,רעביא

 ,..אטימ יד ,דניק א טאמיק ,עלעדיימ עגנוי סָאד טָאה ,טַײקטרעּפמול
 .ןגָאלשעגרעביא אלע םיא טָאה -- ?טסיײה יז יוװ ,ריא טסייוו ןענאוונופ ---
 ?ןצראה םוצ טינ סָאד זיא ךַײא --
 ,טינ סָאד גָאז ךיא --
 לָאז דניק סָאד זא ,ץלא ןָאט ןפראד רימ ןוא ...דניק א ןריובעג יז טָאה זיא --

 ןאראפ .ןעָארד טינ םעד לָאז טלעו רעד ןיא ראפעג ןייק זא ,סכעלקילג א ןייז

 א ןָא ענעבילבעג יד ,םיטיילּפ ענעכָארבעצ יד סָאװ ,םעד ןיא ץנעװקעסנָאק ענרעזייא

 ןצראה ןיא םענייא ןדעי אב קילגמוא טלעוו רעצנאג א טימ ,דנאל א ןָא ןוא םייה

 ןענָאק ןגרָאמ יידעק ,םעד ןיא ןסעגראפ וצ עמכָאכ ןוא טומ ןענופעג ךיז ןיא ןבָאה

 -עגכרוד ןבָאה ייז סָאװ ,םערוטש םעד ךרוד ,עמכָאכ ןוא טומ ,ןבעל סָאד ןצעזרָאפ

 ךעליירפ סעמע יוזא ןבָאה ייז סָאװ ,סעינעמלעּפ יד ךרוד ,טעברא רעד ףא טריפ

 עליפא ןוא ,עצאמ רעראד רעקירָאיטנזױט רעד ףא ןטיבראפ ךעלמיטסקלָאפ ןוא

 ךיז טָאה ךַײא יו ,ןטאוועשיראנ אזא טינרָאג ןיוש םעד ןופ סנארעפנָאק םעד טימ

 ,..טנאלאג יסָאי ,טכאדעג
 .;ריא וצ ןָא גייב א ןבעגעג ךיז טָאה רע
 ..לארוגיפ טקירדעגסיוא ךיז ךיא בָאה רעדניק יד ןגעוו ןוא --

 טָאה -- !ןָא ןסעמע ןא ףא עקאט רימ טייג סע זא ,טניימעג טָאה ריא ןוא ,ונ --

 ,טנגעזעג ךיז ןוא טנאה יד ןדראנרעב טקערטשעגסיוא ךעליירפ יז

 ןעֶנַײז ייז טנעָאנ יװ ,ןלאפעגנייא טינ עליפא טכאנ רענעי ןיא ןדייב יז זיא'ס

 ףא עניוס ןטימ ןענעגעגאב ךיז טַײקכעלדײמראפמוא רעד ןופ ןעוועג טלמעד ןיוש

 .ײנסָאדנופ ץלא ןבױהעגנָא ןבָאה ייז ּוװ ,םייה רעיינ רעייז ןופ דרע רעד

 ,ןגיוא עטקנעבראפ ןוא עדימ יד טכאמראפ בלאה יז טָאה --- ,טכאנ עטוג א --

 | .ךיז וצ ןעגנאגעגקעווא קעשייכ ןָא ןוא ןפורעגנָא ךיז

 .עקיסעמכַײלג ןוא עטסעפ ,טירט עריא טכליהעגּפָא ןבָאה ץראה סדראנרעב ןיא

 :טּפאלקעגסיוא םיא ןבָאה יז .עקידסענָאשקא ןוא עזירּפאק

 עמאמ א זיא אלע זא ,ןרעװ עריווועג םעצולּפ טסלָאז ןיילא וד ןעוו ,ךעלטנגייא,

 עגרעבלעק ןייק ןעמוקאב טינ ךיוא עִידעי רעקיזָאד רעד ןופ וטסלָאװ ,רעדניק ןופ

 ,םעד ראפ --- רעסאוו ןיא ןוא רעַײפ ןיא --- טיירג יוזא טסיב וד שטָאכ ..,סעלַײּפסיה

 ."ןעגגוגנידאב עלא אב ןוא ...ןעלדניק לָאז עמ זא

 .רעטכַײל ןעוועג םיא זיא ןעדירפ טימ .עדירפ ןעמוקעג םיא זיא קנאדעג ןפא

 רעקידלכיימש ריא ןופ טגיזאב ךיז קידנליפ ,ןעדירפ טימ ךערּפשעג א ךָאנ ,לָאמ עלא
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 ןצלָאמשעגנעמאזוצ ךעלרעדנּוװ יוזא ךיז טָאה סָאװ ,טייקכעלכאז ריא ןופ ,טַײקַיור
 ןוא רעכעלטימעג ןעוועג םיא זיא ,טַײקשיטעקַאק רעקידוװעליּפש ןוא רעגנירג טימ
 רעייז ,ןעמונעג טנורג ןיא ,רעד טָא טימ ךערּפשעג א ךָאנ יו ,ץראה ןפא רערעטיול
 יד קידנעטש יז זיא ןכערּפשעג ערעייז ןיא שטָאכ ,אלע רעלעבָאנ ןוא רעשיטאּפמיס
 .עטגיזאב

 טנפעעגפוא ןיילא ךיז ןופ ךיז טָאה עדירפ ןעמָאנ םעד טציא ןענַאמרעד םאב רָאנ
 ,טנורנּפָא ןיא עלעריט א

 ,גנוגלָאפראפ ןופ עכורעוואז רעדליוו רעד ןיא סיוועג טציא ךיז יז טגָארט ץעגרע
 "יזיוצנארפ רעדמערפ רעד ףא ןַײּפ ןוא סערייזג ןופ לבריוועג ןכעלקערש םעד ןיא
 -עב יז ןרעטסעל ןטסישאפ עשיזיוצנארפ יד ןוא עשישטַײד יד סָאװ ,דרע רעש
 ,סעפטוש

 ?ןלוּפ ןייק ,ןפיול ןעד יז ןָאק ןיהוװ ---
 ,טנורגּפָא ןא רעדיוו --
 ?עינאּפש ןייק --
 רע סָאװ ,רעגאלצנָאק םענופ ןסירעגסיורא ךיז טָאה קעטעמ יצ ,טסייוו רעוו --

 .עינאּפש ןיא עדאגירב-ןיװטָאב רעד ןיא ןעמענ לײטנָא ןַײז ראפ טרָאּפשעגּפָא טָאה
 ,ןטינשעגּפָא ןענַײז ןגעוו עלא .ריא ראפ געוו ןייק ץעגרע ןיא ָאטינ ,ָאטינ --

 ,דרערעטנוא ןיא געוו םעד -- םענייא רעסיוא
 ;ּפָאק ןטימ ןיילא ךיז וצ ןָאטעג לקָאש א טָאה רע
 ,עּפָאריײא ןיא עכָאּפשימ רעשידִיי א ןופ לקאכאס א --
 ןגעוו קנאדעג א טכוזעגּפָא ךיז טָאה ןַײזטסווואב ןיא םיא אב סָאװ ,סָאד רעבָא

 ןעדירפ טימ ןעז לָאמאכָאנ ךיז גנונעפָאה א םיא ןיא ןריובעג טָאה ,דרערעטנוא רעד
 ,ריא ןגעוו ןרעה ,סנטסקינייוו ,רעדָא

 יז רעדָא -- .טרעטנומעג ןיילא ךיז רע טָאה -- ,ןַײז טינ סע ןָאק שרעדנא --
 עכלעוו ןשיוװצ ,םירייוואכ טימ םענייניא ךאלפרעביוא רעד ףא סיורא רעדיוװ טעוו
 ...רעדָא ,ךיז טניפעג יז

 ,טרילוקיטסעשז רע יוװ ,ןיילא ךיז טימ טדער רע יװ ,טקרעמאב טינ טָאה רע
 ;ןטַײז עדייב ןיא טנעה יד ןָאטעג ריפעצ א רע טָאה טציא

 ,..ןזיוצנארפ עכעלרע עלא ןופ לריוג םעד ןלייט דעװָאק טימ טעוװ יז רעדָא --
 יד ראפ ןוא ,אלע ןדנווושראפ זיא'ס ּוװ ,טַײז רעד ןיא ןָאטעג קוק א טָאה רע

 -אבמוא רעטלּפענראפ רעד ןיא ץעגרע ןוא ,עדירפ ןענאטשעג ךָאנ םיא זיא ןגיוא
 :קעוואלס ןוא עדגיוװ ןגָארטעגכרוד ךיז ,םעלָאכ ןיא יװ ,ןבָאה טייקטמיטש

 ..דרערעטנוא רעוועשראוו רעד ןיא געוו א ןעניפעג ןענָאק ןלָאז ייז ןעוו ---
 ;םיא ןופ ןטָארטעגּפָא טינ טציא זיא קנאדעג רעקיזָאד רעד
 -ראפ ךָאד ןענַײז סיוועג ...דרערעטנוא ןא ןטרָאד סיוועג ךָאד טריטסיזקע'ס --

 ...ףמאק ןשידרערעטנוא ףא ןשטנעמ ןבילב
 ;ּפָאק ןטימ ןעקנאדעג ענעגייא ענַײז וצ ןעלקָאשוצ ןעמונעג טָאה דראנרעב
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 ךטלָאװ ,עדגיוו ןוא קעוואלס יװ ,ןשטנעמ עגנוי ייווצ עכלעזא ןוא ..,ָאי ,ונ --
 סעדירפ ןופ ףליה רעד טימ דרערעטנוא רעד ןיא געוו א ןגָאלשכרוד טנָאקעג ךיז
 ..ןאראפ טרָאד זיא יז ןופ רעצעמע שטָאכ ביוא ...ןבעל ייז רָאנ ביוא ...עטנאקאב

 :ןָאטעג ּפאכ א ךַײלג ךיז רע טָאה ,קנאדעג םעד יוזא קידנעלקיוורעדנאנאפ ,ןוא
 ןענָאק ךיז יז ןלעװ יצ .ןַײז טינ רָאג סע ןָאק שרעדנא ?"ביוא, טסייה סָאװ --

 עמאטסימ ךיוא עפוג ָאטעג רעד ןיא זיא ,סנקירעביא ?טינ סָאװראפ ?ןגָאלשרעד }
 ...ןַײז טינ קעּפָאס ןייק עדאווא ןוא עדאווא ןָאק םעד ןיא .דרערעטנוא ןא ןאראפ

 :קירטש א רעביא ןעגנאגעג טלָאװ רע יו ,ןריסנאלאב טימאב ךיז טָאה דראנרעב
 ןבָאה סָאװ ,יד ,יימרא רעד ןיא ןעוועג טינ ןענַײז סָאװ ,יד ,רעטעברא עשידִיי --

 ןיא ךָאד ןענַײז ,עשראוו ראפ ןגָאלשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ,ןייגקעווא ןזיוואב טינ
 יד יװ ,טינ ךָאד ןטראוו יז ...ןבעל ייז ביוא- ,רָאפ ךָאד ייז ןעמענ סעּפע ןוא .ָאטעג
 ...רעזדלעה יד ןקערטשסיוא ןגיילרָאפ ייז לָאז ץעװָאּפאטסעג א זא ,ףָאש

 םעד ךָאנ ,עדגיוו ןוא קעוואלס זא ,טלעטשעגרָאפ ךיז עלַײװ א עליפא טָאה רע
 א ךָאד רעבָא ,טַײצ לקיטש ןיילק א עליפא דנאלסור ןיא ןעװעגּפָא ןענַײז ייז יו
 ךָאד ...ןעמענרעטנוא סעּפע ךיוא ןיילא ןענָאק ,טלעוו רעַײנ רעד טָא ףא ןָאטעג קוק
 ;רעקירוצ םעד ןַײז לכיומ טנָאקעג טינ ייז ךיז אב ףיט רעד ןיא ץעגרע רע טָאה

 ,סרעדנוזאב ,טשינרָאג .ףימ א זיא ןרעטלע ןעוועטאר ןגעוו ןדיירסיוא ןעצ --
 | .,ןסָאלשעגסיױא זיא ןעוועטאר זא ,טסייוו עמ ןעוו

 ןעוו ,ןשטנעמ ייווצ עגנוי יד טָא ףא לביראפ ןַײז ןעוועג זיא רעסערג ךָאנ ןוא
 רעד טָא ןיא ןַײרא ןבעל-ןוא-בַײל טימ ךיז ןסאּפ םיטיילּפ יד יװ ,ןעזעג טָאה רע
 ןסקאוואב ןרעוו ייז יװ ..טלעו רעכעלדנעטשראפ טינ ךָאנ זַײװנטנעמָאמ ,רעַײנ
 טימ ןוא קעשייכ םעַײנ טימ ,ןשינעפרעדאב עַײנ טימ ,ןטּפאשניווועג עַײנ טימ
 סָאװ ,טסאל יד רעוװיוג זיא טשרָאד-סנבעל רעטנוזעג רעד יװ ,ןפירגאב עַײנ
 ,קירוצ ףא ּפעק יד יז טעווערעק

 טרילסנארט גנויוב רעד ףא טָאה רעדיירכיוה-ַָאידאר רעד ןעוו ,גָאט םעד ןיא

 זא ןוא דנאבראפנטעווָאס םעד ןלאפאב ןענַײז ןשטַײד יד זא ,םעד ןגעוו עִידעי יד

 עשישטייד עטשרע יד ןרָאװעג ןפרָאװעג קסירב רעביא ןענַייז טעטש ערעדנא ןשיווצ

 טָאה דראנרעב ןוא .ורמוא רעטמיוצעגמוא ןא ךרוד םיטיילּפ יד רעביא זיא ,סעבמָאב

 -לָאס ןַײז ,טנָארפ ןפא ןטעב ךיז .ןגָאלש ךיז .טאדלָאס א ראפ טליפרעד רעדיוו ךיז

 רענעלאפעצ רעטלא רעד ןיא ןליפסיוא טנָאקעג טינ טָאה רע סָאװ ,וויוכ ןשיטאד

 זיא עניוס רעד .רעיימראטיור א יװ ןקעד ןווּורּפ ךיז רע טעװ ,יימרא רעשילוּפ

 | .רעבלעז רעד ןוא רענייא

 ןעמונעגּפָא זיא סָאװ ,ךעטעש קיטש עטיירב א ,רעמיצ ןַײז ןופ סיורא זיא רע

 ךיז ןבָאה ָאד .סאג א ןופ בייהנָא ןא ןיא טלדנאווראפ זיא ,ּפעטס םאב ןרָאװעג

 ןוא רענטרעג טימ עטלגנירעגמורא ,ךעלביטש עניילק ןוא סעקאראב ןגיוצעג

 -עגסיוא טעדיוהעג ךעלדירפ ךיז טָאה ייז ףא סָאװ ,קירטש טימ ענעגיוצעגרעביא

 יצ ,עלעקאשטוויר א ןעוועג ץעמָאכ-קעדיוב גיצ א טָאה וװװ-טיניּוװ .טערג ןשאוו
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 ,טורעג טָאה וועשִיי רעד .זָארג עלעסיב ןייק טרעגלאווראפ טינ טרָאד ךיז טָאה'ס
 וצ ןעגנאגעגוצ זיא דראנרעב .קיטנוז רעכעלנייוועג א .ףלעווצ ךָאנ ןעוועג זיא'ס
 טנעה עדייב טימ טראּפשעגנַא ןענאטשעג זיא יסָאי ּוװ ,ןטרָאג ןפא טנאלאג יסָאי
 סָאװרָאנ טָאה ָאידאר יד סָאװ ,טרעהעג ץלא ,ךיז טכאד ,ךָאנ טָאה ןוא ּפעטסאז ןפא
 ןופ ּפעטסאז םעד טזָאלעגסיױרא רע טָאה ,ןדראנרעב קידנעעזרעד .ןבעגעגרעביא
 ;טנעה יד

 | ,דראנרעב עינאּפ --
 סעפע ןזיוואב טָאה רע רעדייא ךָאנ ,ןוא ,םיא וצ טנעָאנ ןעגנאגעגוצ זיא דראנרעב

 רע יװ ,ןגיוא עלעוולוװעמ רַאּפ א םיא ףא טלעטשעגסיוא יסָאי טָאה ,ןָאט גָאז א
 ;ןגרָאװעג סעּפע טימ ךיז טלָאװ

 ?עמָאכלימ ---
 ;ּפָאק ןטימ טלקַאשעג טָאה דראנרעב
 ?ָאידאר יד טרעהעג טָאה ריא --
 אב טקיטפעשאב ןעוועג ירפרעדניא עמאס ןופ קיטנוז םענעי זיא טנאלאג יסָאי

 ,ןטרָאג ןפא ךיז אב ןענאטשעג זיא רע .גָאט-ור א ןעוועג זיא'ס .ןטרָאג ןפא ךיז
 ןקיטעזנָא טנַאקעג טינ ךיז טָאה גיוא ןַײז .סנירג עלעקיטש סעדעי ןיא טבילראפ
 ןסָאגאב ץלא טָאה רע .ןטרָאג ןַײז ןופ טראּפשעג טָאה סָאװ ,עפעש עלעסיב םעד טימ
 זיא רע סָאװ ,ןופרעד טרעגרעעג ךיז לסיב א ןוא קינַײשט םענעכעלב ןסיורג א ןופ
 -נאגעג טינ םיא זיא'ס .ןרָאדימָאּפ יד ןופ סעכאנ ןבָאה רע טעװ יצ ,ןעוועג רעכיז טינ
 ןיא יו ןרָאדימָאּפ שינעטערעג עסיורג א ןעמענּפָארא לָאז רע זא ,םעד ןיא יוזא ןעג
 ענייז ןפראווסיוא טינ םיא לָאז ןוא ןצייר טינ םיא טימ ךיז לָאז לזייר זא ,םעד
 ,ןענימאטיוו עקידלזאמילש

 -ייט עלא ןעגנול יד ןיא טמעטָאעגנַײרא ןוא ןטרָאג ןַײז ףא טקוקעג טָאה רע
 ןופ .סנירג םעד ןיא ּפָא טרָאּפש ירפרעדניא רעקידרעמוז רעד סָאװ ,סעכייר עטסרע
 -עגפיונוצ ,רושָארב א ןוא עינלעק עטלא ןא טקעטשעגסיורא טָאה שאטדןזיוה ןַייז
 סָאװ ,סָאד שטָאכ ןוא ,עימָאנָארגא ןגעוו ןעוועג זיא רושָארב יד .ןעייווצניא טגייל
 טאהעג ןָאט וצ טינרָאג טָאה ,רושָארב רעקיזָאד רעד ןיא ןרָאװעג טלייצרעד זיא'ס
 ךיז רע טָאה ,ןטרָאג ןיא ךיז אב טצעזראפ טָאה יסָאי סָאװ ,ןעגנוצנאלפ יד טימ
 לטייז א ףא קוק א ןּפאכ טאהעג ביל טאלג טָאה רע .טדיישעג טינ ריא טימ ךָאד
 -ימ ןיוש רע טראוו קנאדעג םעד טָא ףא יװ ,ּפָאק ןטימ ןעלקַאשוצ ןיילא ךיז ןוא
 ,ענעשעק ןיא רושָארב יד טגיילעגניירא קירוצ רע טָאה ךָאנרעד .טַײצ לפיוו עיידעי
 ןגעו טפאשקנעב טימ ןטכארט ןעמונעג ןוא עינלעק יד טרָאד ןופ ןעמונעגסיורא
 ןוא סעקרעגוא ןשיוצ ןייטש ,ןטרָאג ןיא ךיז אב ,ָא-יוזא טעװ רע ןעוו ,טַײצ רענעי
 ךיז טָאה'ס זא ןוא ,ןטרָאג םענופ ןסַיײרּפָא טנָאקעג טינ םיא טָאה עמ .ןרָאדימָאּפ
 ןָאטעג םעראוו א ךיז ןוא דמעה סָאד ןפרָאװעגּפָארא רע טָאה ,טסולגראפ .רָאג םיֹא
 ,טליפעג טָאה רע .לארוא רעביא ןעגנאהעג זיא סָאװ ,ןוז רעצנאג רעד אב עציילּפ יד
 ךיז טייגעצ ןוא םירווייא ענייז עלא ןיא ,בַײל ןַײז ןיא ,ןוז יד ,ןיײרא טגנירד יז יו
 ,ןרעפעלש ןָא עליפא םיא טבייה עס זא ,ןרעדָא עלא רעביא
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 עטשטנעבעג יד ךיז ןופ ןבירטעג רע טָאה -- ,קנארטעג-ףָאלש רעסיז אראס --
 עלעקשזעטס סָאד רעפיט טכאמעג ןוא ,ּפעטסאז םוצ ןעמונעג רעדיוו ךיז ןוא טיײקדימ
 לסיב א ןטָאשעגרעטנוא טאלג ץעגרע ןוא ןרָאדימָאּפ יד ןוא ךעלעקלעביצ יד ןשיווצ
 .דרע

 ,ןטרָאג ןַײז רעביא ןגיובעגנָא יוזא ןענאטשעג זיִא רע ןעוו ,טלמעד טקנוּפ ןוא
 םיא טָאה ,ןעגנוצָארּפש ענעדיישראפ יד ןופ ךיּפעט םענירג ןטימ ךיז קידנקיווק
 טלעטשעגנָא ,טכַײלגעגסיױא ,ןביוהעגפוא םיא טָאה יז .ָאידאר יד ןקור ןיא טגנאלרעד
 :טגָאזעג םיא ןוא ּפעטסאז ןיא טנעה עדייב טימ ןראּפשנָא ןסייהעג ךיז ,ןרעיוא יד

 .עװקסָאמ טדער סע .רעה --
 ןוא ךעיומ ןיא טפיילשעגנַײרא םיא ךיז טָאה ָאידאר רעד ןופ טרָאװ סעדעי ןוא

 ,ץראה ןיא
 ךָאנ טַײצ א זיא רע .ןרעיוא ענעגייא יד טביילגעג טינ ךיז עליכטאכעל טָאה רע

 -ָארגעגנַײרא ןא יוװ ,ןטרָאג ןיא ןענאטשעג ,טקידנעעג ןיוש טָאה ָאידאר יד יו ,םעד
 טָאה דראנרעב ןעוו ןוא .טרָא ןופ ןריר טנָאקעג טינ ךיז ןוא ,דרע רעד ןיא רענעב
 -סיורא טרָאװ ןייא ףא זיולב ךעיוק טקעלקעג םיא טָאה ,טרעטנעענרעד םיא וצ ךיז
 | ;ליומ ןופ ןעגנערבוצ

 ?עמָאכלימ ---
 סעדעי ןדראנרעב אב טגערפ טרָאװ עבלעז סָאד זא ,טכאדעג םיא ךיז טָאה'ס

 זיא סָאװ ,דרע רעד ןופ ;דרע רעד ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,סנירג עלעקיטש
 ענַיײז ןופ גנופינקראפ רעדעי .טנאלאג יסָאי ךרוד ,םיא ךרוד ןרָאװעג טעבראאב
 קידנעכָאפ ,ןוא ,ןיילא רע יוװ ,טעילעמשטירּפ יוזא טקנוּפ ןענאטשעג זיא ןענימאטיוו
 :ןיסָאי טלמרומעגכָאנ ייז ןבָאה ,עלעטניוו-ןוי ןקידעגָאטאב ןטכַײל םעד רעטנוא

 | ?עמָאכלימ ---
 ץעגרע ןיוש קידנקוק ,דראנרעב טרעפטנעעג טָאה --- ,עמָאכלימ ,עמָאכלימ --

 יד וצ ,רעטַײװ ךָאנ ןוא גנּויוב רעד רעביא ןוא ןטרָאג סטנאלאג יסָאי רעביא טַײװ
 ןָאטעג םענ א ןוא טרעזאכעגרעביא רע טָאה --- ,עמָאכלימ --- ,קסירב וצ ,ןצענערג
 -- .ףראש יד טקוקאב יוזא טאלג ןוא ּפעטסאז םעד שינעפרעדאב םוש ןָא ןיסָאי אב
 טכאד ,ךיז רע טעוװ ָאד .יסָאי ,דנעל-ןוא-קור ןכערב ,ךיז טכאד ,רע טעװ ָאד רעבָא
 רע טכַײל יװ ,ןסיב ןטשרע םעד טימ ןגָאמ םעד ןכאמ עילאק ןסעמע ןא ףא ,ךיז
 ,ןעז רימ ןלעוװ טָא ...םָאקָאב ןלאפסיוא םיא סע טעװ ָאד ...ןעמוקנָא טינ םיא לָאז
 .יסָאי

 ,טדערעג רעטניוטשרעד א ץלא ךָאנ טָאה -- ,דראנרעב עינאּפ ,ןעז ןרימ ,ָאי --
 ,ןטרָאג ןַײז ןופ סקיוועג עלעקערב רעדעי וצ ןוא ,ּפעטסאז םוצ ןוא ןיילא ךיז וצ יוו
 עדאווא -- ,טנאלאג יסָאי רעטנערבעגּפָא ןוז רעד ןופ רעד עלעפולאכ ןַײז וצ ןוא
 ...ןעז רימ ןלעוו

 ןעוועג טינ ץלא ךָאנ םיא טלָאװ סעּפע יו ,ּפָאק ןטימ ןעיירד ןעמונעג טָאה רע
 :טכאדעגסיוא יו רעמ טינ סע ךיז טָאה רעשפע ,רָאלק ןצנאגניא

 .שטַײד רעד ,טראנעגּפָא ,סע טסייה ,רע טָאה ,דראנרעב עינאּפ ,רָאנ טראוו ---
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 ?ןעמעוו ---

 ...דנאבראפנטעווָאס םעד ...זדנוא ?ןעמעוו ,טסייה סָאװ ---

 טָאה ריא טימ סָאװ ,טיײקנירג רעד ףא ןגיוא יד ןָאטעג ףרָאװ א טָאה דראנרעב

 ;ןטרָאג סטנאלאג יסָאי טקעדעגוצ שירפ יוזא ךיז

 ןטסָאק םיא טצװ ןראנּפָא סָאד טָא לַײוװ ..יסָאי ,ךיז רע טָאה טראנעגּפָא --

 .ירעייט רעייז

 -ײלּפ ןקאראב ןוא רעביטש ענעדיישראפ ןופ ןעמוקנעמאזוצ ןעמונעג ךיז ןבָאה'ס

 -רָאניײא טימ גנוקיטפעשאב רעקידקיטנוז רעד ןופ ןסירעגּפָא -- רענייא רעדעי .םיט

 .טייקשיטאבעלאב יד ןענעד

 ןצנאג א טעװערטסַײמעג רע טָאה סעּפע .געז א טימ ןעמוקעגוצ זיא עדנעמ

 "נעקאב יד טימ רעכָאב רעד .טּפאלקעגפיונוצ לטעפוב א .געז רעד טימ ןגרָאמירפ

 -עגסיורא ןא יו ,ןדראנרעב ןטיַײװרעדנופ קידנעעזרעד ,ןעגנורּפשעגוצ זיא ןדראב

 א ןענעייל ןטימניא ןטלאהעג טָאה רע .קאראב םענופ רעטצנעפ ןכרוד רענעסָאש

 סָאװ ,םענָאּפ סָאד ןגיוצעגסיוא ,קידנפיול ,רע טָאה טציא ,גנוטַײצ עטרעטלעראפ

 ךיז לָאז סע ,ןטלאהעגוצ סע ןבָאה ,טכאדעג ךיז טָאה סע יװ ,ןדראבנעקאב ייווצ יד

 ,ןסײרּפָא טיג

 ןבָאה עלא ןוא ,םיטיילּפ לָאצ עשּפיה א טלמאזעגפיונוצ ךיז טָאה זַײוװכעלסיב

 עג ץעגרע ךיז ןבָאה עלא ןוא ,טביילגעג טינ ךיז ןבָאה עלא ןוא ,טגערפעג

 ;ןסיר

 -עג עדנעמ טָאה -- ?דראנרעב עינאּפ ,ןגָאלש ,סע טסייה ,ךיז רימ ןלעוו ---

 ןופ טרעהרעד ךיז טָאה'ס ןוא געז רעד ןופ ףראש יד רעגניפ עבָארג יד טימ טווּורּפ

 .רעטרעוו סעדנעמ טרינאּפמָאקא טלָאװ יז יוװ ,גנולק א ריא

 .סיוא סע טמוק יוזא .עדנעמ ,ןגָאלש ךיז רימ ןלעוו ---

 ןצנאג ןטימ טָאה --- ?דראנרעב עינאּפ ,ןָאט רעדניצא רימ ןלעוװ סָאװ ןוא ,ונ ---

 יד טימ רעכָאב רעד טפול-ןוי עקידעגָאטאב עליטש יד טצוועילערדעג םענַאּפ

 ?טנָארפ ןפא ןייג ןלעװ רימ --- .ןדראבנעקאב

 ,טנָארפ ןפא ןענייז רימ ---

 ;לטנאמ ןטלטסעקעג ןטימ רעכָאב רעד ןפָאלעגוצ זיא'ס

 טניימ יו .קיליוװיירפ ןביירשראפ ןייג ךיז טיירג ןיב ךיא ,דראנרעב רעוואכ --

 ?קיליוװיירפ ערעזדנוא ןעמענָא טע'מ ,ריא

 .לרעדורב ,טינ ךיז ּפאכ ---

 א טימ ןעמוקעגוצ זיא -- ?גנאל ףא זיא'ס ,דראנרעב עינאּפ ,ריא טניימ יוו ---

 ,םָארװא רעדיינש רעוועשעשז רעד םענָאּפ ןצנאג ןפא עגארפ

 :טנאה יד ןביוהעגפוא טָאה טנאלאג יסָאי

 .לָאמאטימ עלא טינ טגערפ ---

 ;ןיסָאי טקיוראב טָאה דראנרעב

 ןוא .טינ טציא ךיז ןעמ ףראד ןביירשראפ טרָאװ םוצ .סיוא טינ טכאמ'ס --

 .ריא סָאװ ,עבלעז סָאד ךיא ליוו ןליוו .עלא ריא יװ ,רעמ טינ ךיא סייוו ןסייוו
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 -אפ יד טימ ךיז ןגָאלש .םייחא רעדנאנאפ טציא ךיז עלא טייג ,םירייוואכ ,טָא זיא
 רעד .ןגָאז ודנוא ןעמ טעװ סָאד .טינ ךָאנ ךיא סייװ ,יוזאָיו .רימ ןלעװ ןטסיש
 ,טעברא רעזדנוא טוג קידנליפסיוא ,ןגָאלש ךיז רימ ןלעוו לַײװ

 ,עדנעמ טכיראפ םיא טָאה -- ,סעמרָאנ יד --
 ,ןרָאװעג םיקסאמ דראנרעב זיא --- ,סעמרָאנ יד ,קיטכיר --
 ,טַײקליטש עקיטכרָאפ ןוא ענעביוהעג א םיטיילּפ יד ןשיווצ ןעוועג זיא עלַײװ א

 ןעמוק סָאװ ,ןטכאלש עטַײוװ יד ןיא ןַײא עלא ךיז ןרעה ייז זא ,טכאדעג ךיז טָאה סע
 סָאװ ,ענעי ןופ קידנביײהנָא ,דנאל ןופ ןצענערג ענעפרָאװעצ יד רעביא רָאפ ןיוש
 ןיא ןַײא ןיוש ךיז ןרעה ייז זא ,טכאדעג ךיז טָאה סע .םייה רעייז טימ ךיז ןעלטייק
 םוצ טפאשדנאמָאק רעשיטעווָאס רעד ןופ ןבעגעגּפָא ץעגרע ןרעוו סָאװ ,ןלעפאב יד
 ןָאטעג גערפ א טנאלאג יסָאי טָאה ךעלדנע ןוא ,ליאכ ןשיייימראטיור

 -ראפנטעווָאס ןיא ןאראפ ןענַײז םיטיילּפ לפיוו ,דראנרעב עינאּפ ,טסייוו ריא --
 / ?דנאב

 ,סייוו ךיא ---
 ..דראגרעב עינאּפ ,טנָארפ ןפא ןסַײר ךיז ייז ןלעװ עלא זא ,טסייוו ריא --
 ,ןדראבנעקאב יד טימ רעכָאב רעד יא טּפאכעגרעטנוא ןבָאה -- !ךיז ןגָאלש ---

 .געז רעד טימ עדנעמ יא
 -עגסיוא עפראש עריא .ץילב א יװ ,געז יד ףוא בייה א ןבעגעג טָאה עדנעמ

 ףא טַײקטיײרג ןופ טּפירקסער רעקידעבעל א יװ ,ןעזעגסיוא ןבָאה ןייצ עטפַײלש
 טיילגאב ,ןטרָאג םענופ עלעקטילאק םוצ ןגָאלשעגכרוד ךיז טָאה דראנרעב ןוא .ץלא
 ,םיטיילּפ עלא ןופ

 ,טיוט רעדָא טיור ןַײז טעװ ָאד .דנאבראפנטעווָאס .םירייוואכ ,דנאלסור זיא'ס ---
 רעד ןגָאז זדנוא טעװ ,לָאמאכָאנ ךַײא ךיא גָאז ,יוזאיוו .עלא ךיז רימ ןלעוו ןגָאלש
 זדנוא יז טעװ ןוא .סעיצקורטסניא ןעמוקאב טעװ רע .םָאקטראּפ ןופ ראטערקעס

 קעווא דראנרעב זיא ,עטלמאזראפ עלא ןופ טיילגאב ,ןוא --- .םיא וצ ייג ךיא .ןבעג |
 ,םָאקטראּפ ןיא

7 

 -מָאב עשישטַײד עטשרע יד ןלאפעגּפָארא ןענַײז קסירב ףא ןעוו ,טכאנ רעד ןיא
 ןעגנולייטימ יד טרידוטש ןוא םָאקטנגעג ןיא ןסעזעג ןיבָאלזענ ייגרעס זיא ,סעב
 ,טנגעג ןיא שינעטערעג רעד ףא ןטכיזסיוא יד ןגעוו

 ;ןבילקעג ךיז טָאה רע יװ ,רעמ ךאס א ןיוש טציז רע זא ,טקרעמאב טינ טָאה רע
 ןקיזָאד םעד טגָאזעגוצ טָאה רע זא ;קיטנוז זיא ןגרָאמ זא ;טעּפש רעייז ןיוש זיא'ס זא
 טראוועג טָאה רע .טָאטש רעד רעטניה עכָאּפשימ ןַײז טימ ןעגנערבראפ גָאט-ורּפָא
 .ןזיוועג טינ ךיז טָאה וועייוואראק רָאנ .ןוועיײוװאראק ףא

 ,טעברא גָאט ןצנאג א ןופ דימ ןעוועג זיא ןיבָאלזענ ייגרעס
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 עיינ ןיא שינעטערעג יד ןעמענּפָארא ןלעוו םירעיוּפ יד ןעוו ,לָאמ עטשרע סָאד;

 יד קידנרידוטש .,ןיבָאלזענ טָאה --- ,טיגש רעשיטצווָאס רעטשרע רעד ,ןעגנוגנידאב

 ."לָאמ עטשרע סָאד --- ,טכארטעג ,רעדלעפ יד ןופ ןעגנולייטימ

 ןָאטעג ריצאּפש א ןוא שיט םורא ןופ ןעגנאגעגסיורא ,טלעטשעגפוא ךיז טָאה רע

 ;ןגיוא יד טימ ןיילא ךיז וצ קידנעלטניּפוצ ,רעמיצ ןרעביא

 עטסדנימ ןייק .ץלא רעירפראפ ןגעווסיוא .ןעזראפ טינ טשינרָאג ָאד רָאט עמ;

 רעד .רעיױּפ םענופ ןסערעטניא יד ןרעלקפוא סרעדנוזאב .ןַײז טינ לָאז גנורעטש

 קיסעמסינטלעהראפ ןעגנאגעגכרוד זיא -- ,טנָאמרעד ןיבָאלזענ ךיז טָאה --- ,ייזראפ

 "עגסיורא זיא רעיוּפ רעדעי טינ סָאװ ,סָאד טכא ןיא ןעמענ ביוא .קילעטשנדירפוצ

 -דעוו ,ךָאז רעבָא .עניס טימ עליפא -- עקינייא ןוא יורטוצ טימ דלעפ ןיא ןעגנאג

 -עגכרוד ייזראפ רעד זיא ,ןעגנוגנידאב עטנוזעג-טינ ןוא עלאמרָאנמוא עכלעזא קיל

 ."טפעלש טינ ןעגנאג

 -עגרָאפ ןענַײז סָאװ ,ןלאפרעביא עקינייא ןעניז ןופ סיורא טינ ךיוא טזָאל רע
 ןבעל סָאד טסָאקעגּפָא ןבָאה סָאװ ןוא טַײצ רענעי ןיא רעפרעד רַאּפ א ןיא ןעמוק
 -עג רע .םָאנָארגא ןשיטעװָאס א ןופ ןבעל סָאד ךיוא ןוא רעטערטראפ ןטשרע ןַײז
 ןעוו ,רעטצנעפ ןכרוד ןסָאשעגסיוא רעטערטראפ ןַײז ןיא טָאה עמ יוװ ,טוג טקנעד
 ,םיא טָאה עמ יוװ .ףרָאד ןיא םירעיוּפ יד ןופ גנולמאזראפ א טריפעגכרוד טָאה רע
 וצ ,רעהא טריפעגוצ םיא ןוא טָאטש ןיא ןגָאװ א ףא טכארבעג ,ןקידעבעל א ךָאנ
 | ...םָאקטנגעג ןופ עדייבעג רעד

 -עגּפָא םעד טלקיוװעגרעדנאנאפ ןוא רעמיצ ןרעביא טנאּפשעגמורא טָאה רע
 רעטַײרפאב רעד ןיא דָאירעּפ ןשיטעווַאס ןטשרע םעד -- דָאירעּפ ןטשרע םענעפָאל
 רענעי ןיא ןענַײז סָאװ ,ןסעָאט יד םיא ןיא טנעיילעג טָאה ןוא ,טנגעג רעקסירב
 ןוא טַײקנראפרעדמוא רעד סעמכאמ ענעגייא יד ןופ ייס ןרָאװעג טזָאלרעד טַײצ
 סָאװ ,רעיוּפ ןגיה םעד ןופ קיפיצעּפס ןוא טַײקיטראנגייא יד ןייטשראפ-טינ םעד
 שינעקנעפעג ןיא ןעוועג זיא ןוא ץערָאּפ םענופ ןטייק יד וצ טניווועגוצ ןעוועג זיא
 םענעטלאהאבראפ םעד סעמכאמ ַײס ןוא ,קיכיסּפ רעשיטכענק רענענייא ןַײז אב
 -סיורא ןבָאה םיפוגעלאב עקינייא סָאװ ,דנאטשרעדיוו םענעּפָא זַײװרעטרע ןוא
 | ,ןזיוועג

 טכאמעג ךיוא ןבָאה רימ -- ,ּפָאק ןטימ ןיילא ךיז וצ טלקַאשעג רע טָאה -- ,ָאי,
 *..,ןדיימסיוא טנַאקעג ןבָאה רימ סָאװ ,עכלעזא ןסעָאט ..,ןסעָאט

 ,שיט םוצ קירוצ ןעגנאגעגוצ זיא ןוא רעגייז ןפא ןָאטעג קוק א טָאה רע
 טגנידאבמוא ןוא .סנייא זיא סָאד .ןזָאלרעד טינ ןסעָאט ןייק וצ ןעמ רָאט טציא,

 עכעלרע יד זא ,ץלא ןָאט ףראד עמ .ייווצ זיא סָאד ,ןסעָאט ענעגנאגאב יד ןטכיראפ
 יד ןוא .ערעייז זיא ,סיורא טיג דרע יד סָאװ ,עפעש יד זא ,ןליפרעד ןלָאז םירעיוּפ
 ,םיטאבעלאב יד ןענַײז ןיילא ייז זא .ערעייז זיא טכאמ יד ןוא .ערעייז זיא ןיילא דרע
 ,"טפלעה סָאװ ןוא ץלא ראפ טגרָאז סָאװ ,רעד .עטאט רעייז זיא טכאמ יד ןוא

 ,סעקדָאװס יד ןיא ןקוק ןעמונעג רע טָאה ,שיט םאב רעדיוו ךיז קידנצעזרעדינא
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 רעטריפעגכרוד טוג רעד .ענעטלעז א ןעגנאגעגפוא רעדלעפ יד ףא זיא עּוװט יד

 -נאגעגכרוד ןענַייז סָאװ ,סנגער עמעראוו עטוג יד ןוא רעמוז רעַירפ רעד ,ייזראפ

 -ערעג ןטנאק ענעי ראפ ענעזעוועג-סינ א ןפורעגסיורא ןבָאה ,סנטייצאב ןעג

 .שינעט

 טימ ןָאטעג ריפ א רע טָאה -- ,שינעטערעג אזא רָאיאה זיא'ס סָאװ ,טוג זיא'ס;

 עכעלרעטיש יד ןיא רעגניפ יד טימ ןַײרא זיא ןוא ןרעטש ןרעביא טנאה רעד

 יד ןעמ ףראד טציא ןוא --- .ןרָאק לטניב ןטרעגלאוועגנייא ןא ןיא יוװ ,רָאה עדנַאלב

 ,"ןיילבמָאק א ןופ םאט םעד ןכוזראפ וצ ןבעג םירעיוּפ

 ;טָאנקַאלב םעד ןיא ךיז אב טנכייצראפ סעּפע טָאה רע

 -סעמ עצנאג עסָאק רעד רעביא ןקור םעד ןגייב ןרָאי ליפיוזא ךָאנ .ןַיבמָאק א;

 *..ןייבמָאק ןפא ןצעזפוא םיא רימ ןלעוװ ןסעל

 םעד ןזיוועג םיא ןבָאה סָאװ ,ןריּפאּפ ערעדנא ןיא ןָאטעג קוק א טָאה ןיבָאלזענ

 רעייז .טנגעג רעד ףא טקישעגוצ טָאה עמ לפיוו ,קראּפ-ןעניײבמָאק םענופ דנאטשוצ

 יד טימ טשסאפעגוצ טַײקנדירפוצ טימ טָאה רע .ןטפאשנגייא ערעייז ,טַײקטײרג

 7 :סעיוו

 ."ןקעלק טעוו'ס .טנגעג עצנאג יד ןקידירפאב ףא ןקעלק טעוו'ס;

 סָאװ ,ראדנעלאק ןפא ךעלטַײז יד טנאה ןייא טימ ןָאטעג רעטעלב א טָאה רע

 -רעטנוא םענעטָארד ןטסעפ א טימ לטערב טרילָאּפעגּפָא ןא ףא עפושעמ ןגעלעג זיא

 ךעלקעה יד טנאה רעטייוצ רעד טימ ייברעד קילדנעיליּפשרעדנאנאפ ,ןוא ,ראּפש

 :טענייטעגנייא ןיילא ךיז טימ רע טָאה ,רענלָאק םענופ

 ןדעי ןיא טינש ןופ געט יד ןלייטרעדנאנאפ קירעהעג יװ רָאנ ףראד עמ --

 זא ,יוזא ןענעכערסיוא ןוא ,סעווט יד ףַײר רעמ ןענַײז'ס ּוװ ,םעד טיול ףרָאד

 ָאש ןייא ןייק --- ןעגנודָאלנָא ןָא ,ןייטש טינ ץעגרע ןיא סענישאמ יד ןלָאז קידייל

 א ףא יװ .ראטקעה רעדעי ןוא גָאט רעדעי ,טמיטשאבסיורָאפ ןַײז ףראד ץלא .טינ

 ןַײז ףרָאד עטייווצ סָאד לָאז ,טינש רעד ןייג טעוװ ףרָאד ןייא ןיא ןעוו ,רעייוונָאק

 יד ןקידירפאב ןענעק סענישאמ לָאצ יד טעוװ טלמעד .ןַײבמָאק םעד ןעמענפוא טיירג

 .סנטַײצאב ןרעוװ ןעמונעגּפָארא טעװ שינעטערעג יד ןוא .טנגעג עצנאג

 :ראדנעלאק םעד ןָאטעג עוועשאט א לָאמאכָאנ טָאה ןיבָאלזענ

 ןַײז רעפעגמוא טעװ טינש רעד ןעוו ,ןעמיטשאבסיורָאפ עליפא ןָאק עמ --

 .טקידנעעג

 -נענעכערעד טינ ,ןוא ןגיוא עטכאמראפ טימ ןָאטעג ןכער א ךָאנ סעּפע טָאה רע

 ןיא :ןעניז ןופ סיורא ךָאד םיא זיא סעּפע זא ,טּפאכעג ךיז רע טָאה ,ףָאס ןזיב קיד

 -נאל עמאס יד יוװ ,ןעגנוגנידאב ערעסעב ןיא םירעיוּפ עגיה יד ןענַײז טכיזניה ןייא

 ןוא םנאה רעד ןופ רעגניפ ףניפ עלא טײרּפשעצ טָאה רע .סעקינטריוולָאק עקינָאג

 רעד .ייז ףא ןלייצ סעּפע ןבילקעג ךיז טלָאװ רע יוו ,ןגיוא יד ייז ףא טלעטשעגנָא

 גָאלּפ רעד ןופ .טינ ךָאנ רע טסייוו טנָאמער ןייק ןופ .רעַײנ א ָאד זיא ראטנעווניא

 .ַײנ -- ץלא .טיג עדאווא ןוא עדאווא -- טנָאמער םענופ ןעגנוקיטעּפשראפ טימ
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 -יסּפ יד ןוא טעטיובעצ -- רעטימעג יד זיולב .ןוויטקעּפסרעּפ יד .ראטנעווניא רעד
 ,.טרעטלעראפ --- קיב

 ;רעגייז ןפא ןָאטעג קוק א לָאמאכָאנ טָאה רע
 ?וועייוואראק ךָאד זיא עשז ּוװ --
 ;ןקיורמואב לסיב א ןעמונעג עליפא ךיז טָאה ןיבָאלזענ
 ,ןבילבעג טינ סיוועג ךָאד רע זיא ףרָאד ןיא ןקיטכענ --
 ערוסב רעטוג רעד טימ ירפרעדניא ןָאיאר ןיא ןרָאפעגסיורא זיא וועייוואראק

 רָאלק ןענאטשעגרָאפ זיא םיא ,ןעמוקעגנָא ןענַײז ןעניײבמָאק יד זא ,םירעיוּפ יד ראפ
 ןלײטנַײא ,ןצינסיוא ייז רעמעווקאב ןַײז טעוו'ס יוזאיוו ,ןָאיאר ןיא ,טרָא ןפא ןכאמ
 .טייקכעלטקניּפ ןגָארטניירא .קיפארג םעד ןלעטשנַײא .םענּפָארא םענופ געט יד
 ןרינאלּפ רעירפראפ ןופ ןענַאק לָאז עמ ,גָאלשרעביא ןייק ןַײז טינ ץעגרע ןיא לָאז'ס
 ,ןכאזייב ערענעלק ערעדנא ךָאנ ןוא .קראפ םענופ טעברא יד

 עקימורא יד ןופ סרעציזרָאפ יד .טעוװָאסיאר ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא גנולמאזראפ יד
 -עג זיא וועייוואראק ןעוו ןוא ,ןעוועג עידיומ סנטַייצאב ןעמ טָאה ןטעוװָאס-ףרָאד
 -סיב ךָאנרעד ךיז ןבָאה עקירעביא יד .םיא ףא טראוועג עקינייא ןיוש ןבָאה ,ןעמוק
 ןוא ןוועייואראק ףא סכעלַײװרעטניה קידנקוק רעװ ,טלעטשעגניירא זַײװכעל
 טסאג םוצ ןעמוקסיוא לָאז רע ,ןבשזעכ אזא טימ טרָא ןא קידנעמענראפ -- רעוו
 | .עציילּפ רעד טימ

 -עגרעביא ךיז םירעיוּפ עקינייא ןבָאה ,גנולמאזראפ יד ןבױהעגנָא טָאה עמ ויב
 -נייא עַײנ יד דעװַאקעל ךעלטרעווכעטש ענעּפָא ןוא ןקילב עקידַײנש טימ ןפרָאװ
 .ןעגנוריפ

 טימ טייקמאזקרעמפוא יד ןגיוצעג רענייא טָאה -- ,טכירעגפוא ןרעוו רימ --
 -יטלזיוו יוװ ,ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלגייא עקרוי עניילק יד טימ ןוא טַײקנסיבראפ ןַײז
 ,טרעזאכעגרעביא רע טָאה -- ,טכירעגפוא --- ,ןטַײז עלא ןיא טיירדעג ,ךעלער
 ,רעגניצ יד ןּפינקרעדנאנאפ לָאז עמ ,עקירעביא יד קידנפורסיורא

 ןפא טנעה עדייב קידנראּפשנָא ,רעטייווצ א טּפאכעגרעטנוא ןיוש טָאה -- ,ָאי --
 -עדלָאג ןבעג ןסייה ךיז טעוו דרעפ ענרעזַײא סָאד ...זדנוא טגרָאזאב עמ -- ,ןקעטש
 ןוא ףייפ א רע טיג ָאד זא ...סיוא םיא טימ ךיז ענַײט ייג ךָאנרעד ןוא ...רעבָאה םענ
 ...עראּפ יד סיורא רע טזָאל ָאד

 -טימ --- רעוו ,ּפעק יד טימ טיירדעג ןוא ,טַײקעצ ןוא ,טרעהעג ןבָאה םירעיױּפ
 טּפאכעג עלַײװ רעדעי ייז ןבָאה עלא רָאנ .ךיז קידנטכארטראפ -- רעוו ןוא ,קידנליפ
 ךיז קידנסעומשכרוד ,טנגעג רעד ןופ טסאג רעד ןסעזעג זיא'ס ּוװ ,שיט םוצ קוק א
 ,טעװָאסיאר םענופ רעציזרָאפ םעד טימ

 לייט ןטסערג םעד ןופ ןוא ןָאיאר םענופ רעפרעד יד ןענייז טַײצ רענעי וצ
 -עג ןענייז סָאװ ,עניוזא ,טַײל עקיטכעדראפ טימ טציילפראפ ןעוועג ןיוש טנגעג
 יד ךיז ןבָאה סָאװ ,עניוזא ךיוא ןוא ,ןרָאװעג טיירפאב זיא טנגעג יד ןעוו ,ןפָאל
 ,ןשָאל טימ סיורא ייז ןענַײז טציא .קידנטראווסיוא ,טַײז א ןיא ןטלאהעג טַײצ עצנאג
 עניילק יװ ,ךעלעצנעוו ערעגָאמ רַאּפ א טימ ןיושראּפ אזא רענייא .טפיג טימ יוװ
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 טָאה ,לרעדעפ א טימ שוילעפאק ןטעװעקאילבענּפָא םענירג א ןיא ,ךעלעקוואיּפ
 ןוא ןרעווראפ טשינרָאג טציא םיא ןָאק רענייק יװ ,ןעזסיוא ןא טימ ,ךערפ ןוא ןּפָא
 סנטסקינייוו זיא ,ךעליימ רעד טינ ביוא ןַײז ָאד רע טעװ ןגרָאמ-טנַײח ךַײלג יו
 קידנעלטַײט ,םירעיופ לדער א ןשיװצ קראמ ןפא טענַײטעג ,ךעליימעל-ינייש רעד
 ,טריפעגסיורא ןבָאה יז סָאװ ,סעריוכס יד ףא

 | ?ערעַײא ?רעייא יד ןענַײז סעמעוו ---
 ,םירעיוּפ יד טקיטעטשאב ןבָאה -- ,ערעזדנוא --
 םעניא ןיושראּפ רעד טגערפעגרעביא דיירפ רעקיטפיג טימ טָאה -- ?ערעַײא --

 -ראפ טינ ייז ריא טנָאק סָאװראפ זיא --- .לשוילעּפאק םענירג ןטעװעקאילבעגּפָא:
 ..סנגייא ,סרעַײא ךָאד זיא'ס ?טליװ ריא ןעמעוו ,ןפיוק

 / .ּפעק יד טימ טלקַאשעג םירעיוּפ יד ןבָאה --- ,סנגייא .סרעזדנוא --
 ,טליוו ןיילא ריא יוװ ,זַײרּפ אזא ןלעטש טינ ייז ףא ריא טנָאק סָאװראפ זיא --

 ןעמוק טעװ ןגרָאמ זַא ןוא ?עריומ טָאה ריא ?אה !ְךײַא טסייה ועּפעג יד יו ,אזא רָאנ
 ריא טעװ סָאװ ,רעייא יד טפיוקראפ ריא טָאה ןעמעוו :ןגערפ טעװ ןוא שטַײד רעד
 רעד ןטקודָארּפ ןפיוקראפ ראפ ןעמוק טעװ סע סָאװ ןוא ?ועּפעג רעד ןרעפטנע
 ?ריא טסייוו ,ןַײז ךָאנ ָאד טעו ועּפעג יד לפיוו ןוא ?ריא טסייוו ,ועּפעג

 ךעלשיוק יד טקעדעגוצ סעלָאּפ יד טימ ןוא ּפעק יד טימ טיירדעג ןבָאה םירעיוּפ
 יז ןוא ןביילקרעד טינ ךיז ייז וצ ןיילא ,ןעוו-סָאװ זיב לָאז ןיושראּפ רעד ,רעייא
 -עקראפ ייז ןבָאה ,ןכערּפשעג ןייק ןיא קידנטערטניירא טינ .גיוא-טוג ןייק ןבעג טינ
 ערעדנא טראוועג ןיוש ןבָאה םייה רעד ןיא .םייהא ןרָאפעג ןוא סעלשיד יד טעווער
 ןעוו ,עדווירק רעשירעיוּפ רעד ראפ סרעמענָא ןוא רעייא יד ראפ סרעשיוי-ץילײמ
 עשיטסיוװעשלָאב יד טימ טינש םוצ ךיז ןטיירג םירעיוּפ יו ,ןעזרעד ןבָאה ייז
 ,סענישאמ

 ,קירטש א טימ לגרָאג םעד ןעיצראפ ןישאמ אזא ראפ טעװ שטַײד רעד -- = |
 -עשלָאב יד ?רעפרעד יד ןיא טכאמעג ןיילא ךיז ןזָאכלָאק .טכערעג ןַײז טעוװ רע ןוא
 זא ,ןעזעג טינ ןנָאה רימ ןוא ,לכעקעל א ןפרָאװעגוצ ןבָאה ,סיוא סע טמוק ,סעקיוו
 -...סע ייק ךָאנרעד ...זָאלג קיטש א יו .ענומָאק יד זיא קינייװניא

 יא ןקוק טאהעג עריומ םירעיוּפ עכעלרע ןבָאה "ןעגנוצירּפשנַײא; עכלעזא ךָאנ
 ,רעייא יד ףא יא ,דלעפ ןפא ןעגנאגעגפוא קידסעכלאמ ןיוש זיא סָאװ ,טיורב ןפא
 ...טלעוו רעד ףא ןבעל ךָאנ ייז ןגעמ יצ .ןיילא ךיז ףא יא ,ןגָארטעג ןבָאה רעניה סָאװ
 יד ןָאטעגנָא ןבָאה ייז ,סיורג רעייז ןרָאװעג ךיז אב ןענַײז םיפוגעלאב יד ןוא = |
 -עּפאק עקידװעטמָאי יד ןילאטפאנ םענופ טלסיירטעגסיוא ,סענאטפאק עשידָאמטלא
 טַײצ ןייק ןוא ימ ןייק טעוועלאשזעג טינ ןיוש טָאה עמ ,ןשָאל ןעמוקאב ןוא ןשויל
 ...טקוקעגסיורא ...טראוועג טָאה עמ ןוא ,סעצנָאװ יד רעקיצנוק ןעיירדראפ וצ ףא
 :רעטרעוו רָאּפ א טימ ןפרָאװעגכרוד ךיז טַײחנגעלעג רעדעי אב ןוא

 ,ןזָאכלָאק ןייק טינ ךָאנ זדנוא אב ןענַײז לַײװרעד ---
 טימ רעוװ -- גנולמאזראפ רעד ףא ןעמוקעגפיונוצ םירעיוּפ יד ךיז ןענייז טציא---
 ,טשינרָאג קידנסיוו .טינ -- רע ,ןקָארשעגנָא -- רעװ ,עריומ רענעטלאהאבראפ
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 טימ יװ ,עניס רעטצוּפעגסיױא רענעפָא טימ -- רע ןוא ,םורא ךיז טוט סע סָאװ
 ,סרעסעמ

 ןעמוקעגּפָא ןוא טלטרעוועג רָאנ ךיז ןבָאה ייז ,טדערעג טינ ןבָאה םיֿפוגעלאב יד
 -רָאפ ןטימ וועייוואראק ןסעזעג זיא'ס ּוװ ,שיט םוצ סכעלייוורעטניה קילב א טימ
 .טעװַָאסיאר ןופ רעציז

 ,ןרָאװעג ןלעפעג טינ זיא םיא .ןרָאװעג ןלעפעג טינ עפיסא יד זיא ןוועייוואראק
 ערעייז ןיא .סענאטפאק עטצוּפעגסיױוא עקינייא שירעפורסיורא ךיז ןטלאה סע יוװ
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלעטסוה יד ןיא ,סעצנַאװ עקיכעטש ןוא עטלעטשעגפוא קיצנוק
 עקינייא ןופ טייקטיירדעגסיוא רעד ןיא ןוא ,ןרעדנא ןא ןופ טרעהרעד עלַײװ רעדעי
 ךיוא טָאה רע סָאװ ,סָאד רָאנ טינ טליפרעד רע טָאה שיט םוצ סעציילּפ יד טימ
 יד זא ,ןעוועג עידיומ טָאה םָאקריפסיוא-טנגעג רעד ןעוו ,טקרעמאב ייזראפ ןסייב
 קערשרעד םעד רָאנ טינ ,סרָאטקארט ןגעווטרעייזראפ טלייטעגסיוא טָאה עכולעמ
 עטרעווילגראפ א ןסיירפוא טפראדעג ןבָאה סָאװ ,ןדָאטעמ-סטעברא עַײנ ראפ
 רָאנ טינ עקינייא ןיא טקרעמאב וועייוואראק טָאה טציא -- ,סעליגער עקירָאיטנזיױט
 ,טייקרעכיז עכערפ ןוא ענעטלאהאבראפ טינ אזא סעּפע רָאנ ,קערשרעד

 ךָאנ .טמיוצעג ןוא קיור ןבילבעג ךעלרעסיוא וועַײוװאראק זיא ןגעווטסעדנופ
 -רעד ןוא גנולמאזראפ יד טנפעעג טָאה טעוװָאסיאר ןופ רעציזרָאפ רעד יו ,םעד
 -עגפוא ךיז טָאה רע .טרָאװ א ןעמונעג וועייוואראק טָאה ,טייג סע סָאװ ןגעוו ,טרעלק
 -עגקעווא ,שיט ןפא ןענאטשעג זיא סָאװ ,רעסאוו ןיפארג םעד ןעמונעגנָא ,טלעטש
 ןוא עטלמאזראפ יד רעביא קילב ןטימ ןעגנאגעגכרוד ךיז ,טַײז א ןיא םיא טקור
 ;ןפורעגנָא ךיז

 םירעיוּפ עטמיטשעג ךעלטנייפ עקינייא סָאװ ,ףורעד טקוקעג טינ ...טָא זיא --
 ,שינעטערעג אזא ןעמוקאב ךָאד רימ ןבָאה ,ייזראפ םעד ןטַײרּפָארא טימאב ךיז ןבָאה
 ...ןעמעלָאכ רָאנ טנַאקעג םעד ןגעוו טָאה טנאק רעד סָאװ ,ןגעמראפ אזא

 יו טקנוּפ ,רעסאוו םעד ךרוד ןָאטעג קוק א ,ןיפארג םעד ןביוהעגפוא טָאה רע
 ,גיוא ןייא קידנערומשזראפ-בלאה ןוא ,ןענָאמרעד סעּפע ןיא ךיז טפראדעג טלָאװ רע
 ;טצעזעגרָאפ

 יד ןרעקאפוא ןגעק ןטָארטעגסיױרא ןענייז עקינייא יו ,סיוועג טקנעדעג ריא --
 | ?סרָאטקארט טימ דרע

 -אב טָאה סָאװ ,ץפיז רעטקיטשראפ א ןעגנאגעגכרוד זיא םירעיוּפ יד ןשיווצ
 -לַאקעב טינ ,ליטש רעד ןיא רעבָא ,גנונָאמרעד סוועייוואראק ןקיטעטשאב טפראד
 ,דרעב יד ןוא רעזענ יד ןביוהעג ןבָאה סעגנעמרעס עטלפירדעצ יד זיולב .םָאר
 ץוש ןימ אזא יװ ,רעטרעוו ענַיז ןעגנולשעג ןוא ,ןוועייוואראק קידנטלאהרעטנוא
 :רעטייוװ טנַאמרעד טָאה וועייוואראק ןוא .סענאטפאק עשידָאמטלא יד ןגעק

 טינ זיא שינעטערעג עכַײר עקיזָאד יד זא ,ןסעגראפ טינ סיוועג טָאה ריא --
 טסָאקעגּפָא זדנוא טָאה יז ...ןיילא ךיז ןופ ...טיוה רעליוה רעד ןופ טאלג ןעמוקעג
 | ,,,טולב

 ,טניוו א ןעגנאגעגכרוד זיא םעליוא ןטלמאזראפ םעד רעביא
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 -ּפָארא קירוצ וועַײװאראק טָאה -- ,ןגעמראפ-סקלָאפ םעד טָא ןופ טנייפ יד ---
 -קערש םעד ןגעק טלעטשענּפָא טינ ךיז ןבָאה --- ,רעסאוו טימ ןיפארג םעד טזָאלעג
 -ָארגא םעד טעדרָאמרעד טלמעד ייז ןבָאה סָאד ..,גנוסיגראפ-טולב ןגעק ...ןטסכעל
 ...םָאקטנגעג ןופ רעוואכ םעד ןוא ,ייזראפ םעד ןריפכרוד ןפלָאהעג טָאה סָאװ ,םָאנ
 םענופ טנייפ יד זא ,טסּוװעג ןבָאה רימ ...טלעטשעגּפָא טינ זדנוא טָאה סָאד רעבָא
 ןזָאלרעד טינ ןוא טפיג רעייז ןזָאלניײרא ןווּורּפ ךיז לָאמ ךאס א ךָאנ ןלעו קלָאפ
 ןענַײז ייז .טסּוװעג סָאד ןבָאה רימ ...עכעלגעמראפמוא יד דנאטשליווו וצ ןעמוק
 ךיוא ,שינעטערעג אזא טעװעדָאהעגסיױא ןבָאה רימ יוװ ,םעד ךָאנ ,טציא רעשפע ךָאנ
 ...גנולמאזראפ רעקיטנַײה רעד ףא ...זדנוא ןשיווצ ,ָאד ,ךעלגעמ ,ןענַײז יז ...ןאראפ

 ,ןסעזעג ןענַײז עקינייא .טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה עטלמאזראפ יד ןופ עקינייא
 יוװ ,ּפָארא טקוקעג ןבָאה יז ,ךעלעצנעוו יד טיירדעג ,סנטסאקנילצ יד טקאהראפ
 טראּפשעגנָא ,ןגױבעגנָא סָאװטע ןסעזעג ןענַײז עקינייא ןוא ,סע ןעמ טניימ ייז טינ
 בייה א ,ןגיוא יד ןָאטעג ףרָאװ א זעוורענ עלַײװ רעדעי ןוא ,ינק יד ףא טנעה יד
 ,ליומ ןטימ טַײז רעד ןיא ןָאטעג קוצ א ןוא ןעמערב יד ןבעגעג

 ןטיירגוצ ךיז ןפראד רימ ןעוו --- ,טצעזעגרָאפ וועייוואראק טָאה --- ,טציא ןוא --
 יז סָאװ ,ןענָאמרעד ךיז רימ ןפראד ,שינעטערעג עכַײר רעזדנוא ןעמענּפָארא םוצ
 ,ןַײז טינ ןלָאז ןטסולראפ ןייק זא ,יוזא ןגרָאזאב יז ןעז ...ןעז ...טסָאקעגּפָא זדנוא טָאה
 טַײצ רעד ןיא ןגיײלניײא ךיז .טריזינאגרָא ,שיטאבעלאב ןעמענּפָארא יז לָאז עמ זא
 ןלָאז ,טנגעג רעזדנוא ראפ טקישעגוצ טָאה עכולעמ יד סָאװ ,ןענַײבמָאק יד זא ,יוזא
 .ייגעט עקידייל ןָא ןוא ןסַײרעביא ןָא ןעמעלא ןענידאב ןענָאק

 טקוקעג .ןגיוא יד ןוא רעזענ יד ןָאטעג ףוא בייה א רעדיוװ ןבָאה סעגנעמרעס יד
 עצנאג יד ןטלאהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,עטלמאזראפ עקינייא ףא ןוא ןוועייוואראק ףא
 "יאר םענופ רעציזרָאפ רעד ןעוו .סעציילּפ ענעגייא יד טימ טרידאקיראבראפ טַײצ
 עוועגיר א רענייא ךיז טָאה ,ןגָאזסױרא ךיז רעצעמע ליוו יצ ,טגערפעג טָאה טעוװַאס
 סָאװ ,ךילּפ א ןָאטעג ץילב א טָאה'ס .טוה יד טּפאכעגנּפָארא ןוא קנאב רעד ףא ןָאטעג
 -ראפ עסאנ עכעלטע ףא יװ ,רָאה עטעפ ןוא עזיול עכעלטע ףא ןטלאהעג ךיז טָאה
 ,טרָאװ םוצ ןדלָאמעג םוראיוזא ךיז טָאה רע .סעגירטס

 ךיז ןוא טעװָאסיאר ןופ רעציזרָאפ רעד ןפורעגנָא ךיז טָאה --- ,יקסנישאווק ---
 ןרימ .קַיױר -- :טנאה רענעביוהעגפוא ןא טימ םעליוא ןקירעביא םוצ טדנעוװעג
 .יקסנישאווק ןגָאז טעוו סָאװ ,ןרעה

 ןענַײז סָאװ ,םירעיוּפ יד ףא קוק א טּפאכעג ,ןביוהעגפוא ךיז טָאה יקסנישאווק
 ןָאטעג.שטיינק א ,ינק יד ףא טראּפשעגנָא טנעה יד ,ּפעק יד טזָאלעגּפָארא ןסעזעג
 :ןפורעגנָא ךיז ןוא לטיה סָאד

 ,עגארפ א בָאה ךיא ---
 ,טגערפ -- |

 ןוא רעטלאהרעטנוא ענַײז ףא קוק א טּפאכעג לָאמארעדיװ טָאה יקסנישאווק
 םיא וצ ןעלטניּפ ייז יו ,ןעזעג טָאה רע .ייז ףא קידנקוק ,עגארפ ןַײז ןביוהעגנָא
 :שזארוק ןבעגעגוצ םיא טָאה סָאד ןוא ,ןגיוא יד טימ
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 ..טנעה יד טימ ,יוזא רעסעב ליוו רעצעמע זא ןוא ---
 טלעטשעגנָא טעוװַאטיאר ןופ רעציזרַאפ רעד טָאה --- ?טנעה יד טימ סָאװ ---

 ,ןגיוא יד םיא ףא
 ?ןָאט ,ליפשייב םוצ ,רעגיוזא ףראד סָאװ זיא ,..טינש םעד ..,וג --
 ןרָאװעג זיא ףעקייט ןוא ,למוט א ןעגנאגעגכרוד זיא גנולמאוראפ רעד רעביא

 ..רעפטנע סוועייוואראק ףא טראוועג ןבָאה עלא ,ליטש
 ןָאטעג קנוװ א טעװַאסיאר ןופ רעציזרַאפ רעד טָאה -- ,וושייוואראק רעוואכ ---

 .ןרעפטנע לָאז רע ,טסאג םוצ
 טגעה יד טימ ןַאטעג ריפעצ א ,טרָא ןופ ךיז קידנבייהפוא טינ ,טָאה וועייוואראק

 ,טקיוראב ,לכיימש א טימ טאמיק ,קיטומטוג ןוא
 יידעק ,ןדלעמ רָאנ ףראד רע .טשינרָאג .ןָאט טינ רעגיוזא ףראד טשיגרָאג ---

 ,ןַיײבמָאק ןטימ ןצונאב ךיז ןלעוו סָאװ ,יד ןשיווצ ןרעוו טנכערעגניירא טינ לָאז רע
 ,ןטייווצ א ןענידאב םיא טָאטשנָא ןענַאק לָאז ןַײבמָאק רטד זא ,םעד בילוצ ךיוא ןוא
 ,טשינרַאג רעמ .ןָאט ףראד רעניוזא סָאװ טָא

 א וצ טיירגעג ךיז ןבָאה ייז .ןסימשענּפָא יװ ןבילבעג ןענייז סעגאטפאק יד
 ,ןעגערַאװאב סע ייז ןלָאז םוראיוזאיוו ,טגיילעגרעביא ךיז טַײצ עצנאג יד ,טכאלש
 ""יאפ רעד ןופ טריפעגסיורא ןיילא םָאקריפסיוא ןופ רעציזרָאפ רעד ייז טָאה ָאד ןוא
 ;:טלעטשעגפוא ךיוא ךיז טַײל סיקסנישאווק ןופ רענייא טָאה טלמעד .טייהנגעל

 ,טגארפ א ךיוא בָאה ךיא --
 ,טגערפ ---
 ?ןייבמָאק ןטימ ןטסָאק טעוװ ?פיוו ןוא ---
 -ָאטיאר םענופ רעציזרַאפ רעד זא ,טראוועג טינ ןיוש וועייוואראק טָאה טציא

 ,טלעטשעגפוא ךיילג ךיז טָאה רע .טרָאװ סָאד ןבעג םיא לָאז טעוו
 ןענַײבמָאק יד .ןענַײכמָאק יד טימ טינ טלדנאה עכולעמ עשיטעווָאס יד --

 ענולעמ יד ..דנאל םענופ רעטיג עלא יו ןוא דרע יד יוװ טקנוּפ ,קלָאפ םעד ןרעהעג
 יװ טקנוּפ ,שינעטערעג יד ןעמענּפָארא ןַײז רעטכייל לָאשס ,ןעניײבמָאק טריצודָארּפ
 ןענַייז ףודעד .דרע יז ןרעקאפוא סָאד ןכאמ רעטכַיפ ףא סרָאטקארט טריצולָארּפ יז
 -רעקא טימ .ץלא טימ טלדנאהעג טָאה עטכאילש יד .עכולעמ עשיטעווָאס א רימ
 ףךיז יז טָאה ..ונ ...ךיוא ןיילא קלָאפ ןטימ ןוא סרעסעמ-דייגש טימ ןוא סנזייא
 טָאה יז זיב ,טלדנאהרעד ךיז יז טָאה .יוזאיוו ,ךָאד טסייוו ריא .,.טלדנאהעגסיוא
 יז זיא ,קלָאפ םאב טטעוועבארעגּפָא ,ןדליג עטצעל יד טימ ןוא דנאל סָאד ןריולראפ
 טעװ סע ויב ,עלעכעד א רעטנוא ןלעטש ץעגרע ךיז ןזָאל יז לָאז עמ ,ןפָאלעג
 לָאמ ייווצ םעד טימ ןעלדנאה רעטַײװ טרָאד טעװ יז ןוא ...ןגער רעד ןייגרעביא
 ..ללאפ םענעמונאב לָאמ ירד ןוא ןטפיוקראפ

 -עגפוא ןבָאה עקינייא ,ןקילב יד טימ ןטכַאלפעגרעביא ךיז ןבָאה עטלמאזראפ יד
 ;ןפורעגנָא רעדיוו ךיז רענייא טָאה ךָאד ןוא .ּפעק יד ןביוה

 ןענייז רימ ןוא .זָאכלָאק א ןיא טיורב סָאד ּפָארא ןעמ טמענ ןײבמָאק ןטימ --
 ,זָאכלָאק ןייק טינ
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 א סעציילּפ ענייז רעטניה ןופ טָאה --- ,ןַײבמָאק ןייק טינ רימ ןפראד זיא --
 ,רעטייווצ א ןָאטעג עקיכאק

 ןזיוואב ךָאד טָאה רע .טעּפש טרעקעגמוא וועַײװאראק ךיז טָאה ןָאיאר םענופ
 רעדייס א ראפ סָאװ ןיא ןוא יוזאיו ,ןטעװַאס-ףרָאד יד ראפ קיפארג א ןלעטשנַײא
 -אפ ךעלטקניּפ ןעוועג ןענַײז טינש םענופ געט יד .ןענַײבמָאק יד טימ ןצונאב ךיז
 ,טקיטעטשאב ןוא טעמסאכעג ,ףיוה ןדעי ראפ טמיטשאב סיורָאפ ןוא טלייטעגרעדנאנ

 ראפ ןעזעג טַײצ עצנאג יד וועַײוװאראק טָאה ,ןָאיאר םענופ קירוצ קידנרָאפ
 ,םורא סעגירטסראפ עטעפ עכעלטע יד טימ ןבראש ןטאוועכילּפ םעד ןגיוא ענַײז
 ,סעצנָאװ עקיכעטש עטיירדראפ קיצנוק יד ןָאטעגּפָא טינ ךיז ןבָאה ןגיוא ענַײז ןופ
 סָאװרָאג ךיז ןטלָאװ ייז יו טקנוּפ ,ךעלעדייוו ענעבילבראפ טימ סעקוואיּפ ייווצ יו
 ,ןוא .סנַײז לכלעק ענדיכעי סָאד טגלָאפראפ םיא טָאה'ס .טולב טימ טעברָאשזעגנָא
 ךיז ראפ ןריפסיוא עקינייא טכאמעג רע טָאה ,רעקירעזייה א ןוא רעדימ א קידנרָאפ
 :טנגעג רעד ראפ ןוא

 רָאנ טינ טייג ךעלרעדעפ טימ ןשוילעּפאק עקינייא ןופ גנוריפוא עכערפ יד --
 ...רעפיט ןכוז ןעמ ףראד ָאד ...ּפעק ענעגייא ערעייז ןופ

 ןעקנאדעג עקיורמוא יד טימ םענייניא טלסיירטעגרעטנוא םיא טָאה ןישאמ יד
 ,ליומ ןיא רעטרעוו עטגָאזעגסיורא-טינ יד טימ ןוא ּפָאק ןיא ענַײז

 .ןעזראפ ...ןעזראפ ...ןעזראפ ָאד רימ ןבָאה סעּפע זא ,רָאלק זיא'ס --
 רעד רעטנוא עווכאּפ ןייא רעטנוא ןופ לעפטרָאּפ םעד ןעמונעגרעבירא טָאה רע

 :ןרעלקרעד סעּפע ןיילא ךיז טצעזעגרָאפ ןוא רעטייווצ
 רעקיזָאד רעד ןגעװ ..סיוא ךיז טזַײװ סע יװ ,רעטסנרע ךאס א זיא'ס --

 ןגָאז ןעמעש טינ ךיז ןוא ...רעטנעצ ןיא ןבַײרשנָא ןעמוקסיוא טעװ גנולמאזראפ
 -ראפ וצ ףא ןָאטעגנַיײרא טינ רעסאוו טלאק ןיא טנאה ןייק טָאה עמ זא ,סעמע םעד
 ףרָאד סָאד שטָאכ ..,ףרָאד ןיא גנורעלקפוא רעגולק טימ געוו םעד עניוס םעד ןייג
 .ןקע ייווצ טימ ןקעטש א ךיוא זיא סָאד ...גנורעלקפוא עליוה ןייק טיג טגָארטראפ
 שינעטערעג יד ןעמענּפָארא טעוװ עמ זא .סעשָאמאמ טימ ןעמוק ןעמ ףראד ףרָאד ןיא
 סָאד ...ּפָאק ןיא רעיוּפ םאב סעּפע ןָאט קור א לפייווצ ןָא סע טעוו ,ןענַײבמָאק טימ
 -ייבמָאק יד ןופ ךיז ןגָאזּפָא סָאד ,טַײז רערעדנא רעד ןופ ןוא ...יוזא טמיטשאב זיא
 רעטנוא זדנוא אב ,ָאד טָא ןעגנורדעגניירא זיא עניוס רעד טַײװ יו ףא ,טזַײװאב ןענ
 סע ...ןעניבָאלזענ טימ ןָאט סעומש א טסנרע ךיוא ןעמ ףראד םעד ןגעוו ...זָאנ רעד
 ,ןרעוו עריווועג ןוא ןענָאיאר ערעדנא ןיא ןשטנעמ ןקישקעווא ךַײלג ןעמוקסיוא טעוו
 ףוגעלאב רעד לפיוו ףא ןוא טרָאד ךיוא טעברא יד טזָאלראפ רימ ןבָאה לפיוו ףא
 ...טצונעגסיוא סע טָאה טנייפ רעטריקסאמראפ רעד ןוא

 א עלַײװ ןייא וועיײוװאראק טָאה ,טָאטש ןיא ןרָאפעגניירא זיא ןישאמ יד ןעוו
 ןרָאפ ךַײלג רעסעב לָאז רע רעדָא ,םייהא ןייגנַײרא רעירפ רע לָאז יצ ,ןָאטעג רעלק
 רע .בוטש ןופ ןייגקעווא לָאמאכָאנ ןרָאּפשראפ טלמעד רע טעװ ,ןעניבָאלזעג וצ
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 םוצ ןפורעגנָא לָאק דימ א טימ ךיז רע טָאה ,ןפָאלש ןגייל קיור ןענָאק ךיז טעוװ
 ;ןריפוצ םיא רע לָאז ןיהּוװ ,טגערפעג םיא טָאה רענעי ןעוו ,רעפַאש

 ,טָאקטנגעג םוצ --
 זימ ,רעטצנעפ םענעפָא םאב קידנעייטש ,ןוועייוואראק טנגעגאב טָאה ןיבָאלזעג

 ןופ ?אגגיס ןטנאקאב םעד טרעהרעד טָאה רע יוװ ;דלודעגמוא ןיא זדלאה ןרעביא
 ,ןצראה םענופ ןייטש א ּפָארא םיא זיא ,ןישאמ רעד

 טסיב וד זא --- ,ןפורעגנָא ןיבָאלזעג ךיז טָאה --- ,ליריק ,טניימעג בָאה ךיא --
 ןטרָאד טָאה ריא סָאװ ,עכולעמ רעד ראפ טיורב זָאבָא ןטשרע ןטימ ןעמוקעג ןיוש
 ?זיא רעגייז רעד לפיוו ,טסייוו וד ...ןַיײבמָאק ןטימ ןעמונעגּפָארא

 קירוצ ייז רעדימ א ,ןגיוא יד ןעניבַאלזעג ףא ןביוהעגפוא טָאה וועייוואראק
 -קירעשיה א טימ ןוא רעטצנעפ םוצ ןעגנאגעגוצ ךיוא ךָאנרעד ןוא טזָאלעגּפָאראה

 ;ןָאטעג גָאז א םיטש רעטּפעשעגטױא-ךעל
 עס ..ףראד עמ ּוװ ,רימ ןקוק ןיחא טינ ..,ייגרעס ,רעגייז םעד קעווא גייפ ---

 ןטשרע םעד ..,ךיז טסלטרעװ וד ןוא ..ירפ רעייז ךָאנ ָאד ןטלאה רימ זא ,סיוא טזַייװ
 ער טימ טעוועלאבעג ןטרָאד ךיז בָאה ךיא זא ,עדאווא טסניימ וד .טיורב זָאבָא
 טָאװ ,ןעזעג וטסלָאװ ,ןעוועג טרָאד ןיילא טסלָאװ ...דעמ טימ ןוא ?סעקטאל ענעשט
 ..עכולעמ רעד ראפ טיורב זָאבָא ןטשרע ןזיב ןייטשוצסיוא ןבָאה ךָאנ ןרימ

 יד טימ טלעטשעגּפָא ךיוא ךיז ןוא ןרָאװעג ןגיוושנא עלַײװ א זיא וועייוואיואק
 ןָאטעג לקיש א טָאה ןיבָאלזעג .טכאנ"ןוי רעקידנקעמש ןוא רעכייוו רעד ףא ןגיוא
 טָאה רע .סקיורמוא סעפע טליפרעד ןגיַײװש ןַײז ןיא ןוא ןגיוא יד טימ םיא ףא
 ךיז רע טָאה ךָאד .טַײצ רעד וצ ןעוועג טינ זיא ךיז ןעלטרעוו ןַײז זא ,ןענאטשראפ
 :םיטש רעד ןיא טיײקבראה טימ ןפורעגנָא

 ןטרָאד טייג סע יװ ,ןלייטימ --- ףרָאד םענופ ןעמוקעג וטסיב עשז סָאװ זיא ---
 !??ירדאק ןזעגיוראב א ןליּפשּפָא רימ רעדָא ,טינש םוצ גנוטיירגוצ יד

 :רעטצנעפ םעגופ ןעגנאגעגקעווא זיא רֶע
 ךיז ןקערש רימ :גָאז זיא ,ןַײז וצ ףראדאכ'ס יו ץלא טינ ןטרָאד זיא'ס ביוא --

 טינ ןלָאז ייז ליפ יװ ןוא ןַײז טינ ןלָאז ייז סיורג יװ ,ןטַײקירעװש ןייק ראפ טינ
 -עגּפָא רעד טָא ףא ןאּפש ןדעי ןופ זַײרּפ יד ןסייוו רימ ןוא טניווװעג ןענַיײז רימ .ןַײז
 רָאנ ןעמעוו ןופ ןרָאװעג טמאטראפ רָאי קיצנאווצ רעבירא זיא סָאװ ,דרע רעטנַאמ
 יוזא וטסיב עשז סָאװ זיא ,ןטסישאפ יד ןופ יא ,עטכאילש רעד ןופ יא .,,טסליװ וד
 ?טשארעביא

 ןוועייוואראק טגיילעגפורא ןוא רעטצנעפ םוצ ןעגנאגעגוצ לָאמארעדיוו זיא רע
 ;לסקא ןפא טנאה יד

 ,עידעי יד טכאמעג ייז ףא טָאה קורדנַײא ןא ראפ סָאװ ,רעסעב רימ גָאז וד --
 ?ןעגַײבמָאק טימ טיורב סָאד ןעמענּפָארא ןפלעה יז ןרימ זא

 -עגּמָא ימ טימ טָאה רע .רעטצנעפ םענופ טעװערעקעגּפָא ךיז טָאה וועייוואראק
 רעמ ןעוועג ,ךיז טכאד ,זיא סָאװ ,למיה ןטנרעטשעגסיוא ןפיט םענופ ןגיוא יד ןסיר
 ףךיז רע טָאה .ןרעטש טימ ןעגנאהאב רעדייא ,ןייש-ןרעטש רעטראה טימ ןגיוצראפ
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 יד וצ ןוא שיט םוצ ןָאטעג קוק א ,רעטצנעפ םענופ ,וועייוואראק ,טעוװערעקענּפָא
 ;ןעניבַאלזענ וצ ןפורעגּפָא ךיז ןוא ,ןענאטשעג שיט ןבעל ןעניַיז סָאװ ,ןלוטש ייווצ

 ,ייגרעס ,קעווא ךיז ץעז --
 ןיא טזָאלעגּפָארא ךיוא ךיז טָאה וועייוואראק ,טצעזעגקעווא ךיז טָאה ןיכָאלזענ

 ןוא ,ןָאטעג ייוו םיא ןטלָאװ רענייב יד יו ,גנוגעוואב אזא טימ רעבינגעק לוטש םעד
 :ןעניבָאלזענ וצ טנעָאנ ןגיובעגנָא ךיז טָאה

 ,ליטש רעייז טגָאזעג םיא רע טָאװ -- ...ּפָא ךיז ייז ןגָאז ןענייבמָאק יד ןופ --
 ,רעיוא ןדמערפ א ראפ טיהעג ךיז טלָאװ רע יו

 ןבילבעג זיא רע רָאנ ,רענוד א יװ ןפָארטעג עידעי עקיזָאד יד טָאה ןעניגָאלזענ
 "עג ריר א ךיז טנאה רעטכער רעד ןופ רעגניפ םעניילק ןטימ זיולב טָאה רע .קִיור
 ;ןפורעגנָא ךיז ןוא לעטיק םעד ןופ לקעה ןרעטנוא זדלאה םאב ןָאט

 ?רעטַײװ ---
 טימ ;עזאראז עשיטעווָאסיטנא ענעפָא :רעטוּפ ףא יוװ יוזא ץלא טייג רעטַײװ --

 יװ ,סיוא טזַײװ ,ייז טָאה עמ ...סכעלנע ןוא ןזָאכלָאק ןגעוו ךעלטרעווכעטש עכערפ
 ןטלָאװ ייז יװ ,יוזא ןדייר ייז ןופ עקינייא .טעבראאב ןוא טעװעקיּפשעגנָא קירעהעג
 ,טכאמ רעַײנ א ףא ןגרָאמ-טנייה טראוועג ןיוש

 -עגנָא טָאה ןוא לוטש םעד ןופ לטנעוו ןפא ּפָאק םעד ןפרָאװראפ טָאה ןיבָאלזענ
 ;ןיילא ךיז ראפ יו ןביוה

 ...עשיליוּפ א ךעלכאזטּפיוה ןָאיאר םעד ןיא זיא גנורעקלעפאב יד --
 ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג יירד א וועייוואראק טָאה -- ,עשיליוּפ ןייק רָאנ טינ --
 א ןיא ןרָאפסױרא ךַײלג ךָאװ רערעדנא רעד ףא ןזומ ןעמ טעוװ סלאטנלא ---

 טַײװ יװ ,ןלעטשטסעפ -- ,טצעזעגרָאפ ןיבָאלזענ טָאה -- ,ןענָאיאר ערעדנא רַאּפ
 זיא יז טַײװ יװ ןוא סעזָאנאז עשיטעװַאסיטנא טימ ןכַאטשראפ זיא טנגעג יד
 יװ ,רעקינייו טינ םעד ןיא ,ךעלניישראוו ,רימ ןענַײז קידלוש שטָאכ ...טמאסראפ
 טיורב סָאד ףראד ,ןַײז טינ לָאז סע סָאװ רעבָא .,.טזָאלעג םאס םעד ןכַאה סָאװ ,יד
 זא ,ןריזינאגרָא יוזא םענּפָארא םעד ףראד עמ ןוא סנטייצאב ןרעוו ןעמונעגּפָארא
 ,טליפשראפ םיא אב לייוורעד ןבָאה רימ סָאװ ,סָאד רעיױּפ םאב ןעניוועג ןלָאז רימ
 -רעדאב ענַײז טימ ,רעיוּפ ןטימ גנוריראב רעכעלגעטגָאט רעשיטקארּפ רעד ןיא
 ןזיײװרעד שינעדנעטשראפ רעטוג א אב רימ ןענָאק ןטיונ ענַײז טימ ןוא ןשינעפ
 סע ןוא ,עכולעמ רעד ןופ ןסערעטניא יד ןענַיז ןסערעטניא ענעגייא ענַײז זא ,םיא
 רעיוּפ רעד לָאז ...דנאטשליוװ ןַײז ןופ ליּפשַיב ןפא -- טערקנָאק ןזיײוורעד םיא
 טניירפ םעד -- ץלא ראפ רעַירפ רָאנ ,ןישאמ רעד ןופ ךעיוק םעד רָאנ טינ ןליפרעד
 "רעד רע טעװ טלמעד .ןישאמ רעד טימ םיא טגרָאזאב סָאװ ,זדנוא ןופ ןרעדעי ןיא
 טימ .דעכאּפ ןָא טנעה ערעזדנוא ןופ ןישאמ יד ןעמענ טעװ ןוא סעמע םעד ןליפ
 ,.טייקראבקנאד טימ ןוא יורטוצ

 ?טנייפ םענעפָא םעד טימ ןעמ טוט סָאװ ןוא --
 טימ !וועייוואראק ,ךיוא רימ ןסייוו ,טנַײּפ םענעפָא םעד טימ טוט עמ סָאװ --
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 טינ ןיילא ךיז טיג רע ףיוא ,םיא טעטכינראפ עמ .ךיז ןעמ טגָאלש טנייפ ענעפָא
 ..ךיֹוא סע טסייוו וד ,..רעטנוא

 ןצנאג םעד ןיא ןָאטעג יצ א ךיז ,לוטש ןַײז ןופ ןביוהעגפוא ךיז טָאה ןיבָאלזענ
 סָאװ ,ןריפאפ יד ןופ גנונעדרַאמוא יד .שיט םוצ ןעגנאגעגוצ רעדיוװ זיא ןוא סקווו
 קידנערַאּפ ,ןוא ,ןטלאהראפ עלַײװ א םיא טָאה ,ןפרָאװעגרעדנאנאפ ןעוועג ןענַיײז
 ;טיַיז סוועייוואראק ןיא טדנעוועג ךיז רע טָאה ,ייז טימ ךיז

 ?יירדגא ,טזַאלעגּפָא טינ וטסָאה ןישאמ יד --
 {ןליג ----

 טעװ רעפַאש ןַײד ןוא ןייגסיורא םענייניא רימ ןלעװ ,עלַײװ א טראוו זיא ---
 ,.א ןריפוצ ךימ

 ןיא לאנק ןקידנרעטישרעד א ןופ ןרָאװעג ןסירעגרעביא לָאמאטימ זיא לָאק ןַײז
 ןטלאמשעצ ףא רענוד א טזָאלעגּפָארא ךיז טלָאװ'ס יו ,טַײקליטש רעקיטכאנאב רעד
 ןוא ,רעַײפ קיטש א ןפַאלעגכרוד ,ץילב א ןופ יוװ ,זיא רעטצנעפ ןכרוד .דרע יד
 יד יװ ןוא ןָאטעג ?לסיײװט א ךיז טָאה טָאטש עצנאג יד יװ ,טרעהרעד טָאה עמ
 .ןסאג עקידנפָאלש יד טקעוװעגפוא ,קידנצאלפ ,ןכָאה רעזייה עלא ןופ רעטצנעפ

 א ןויוואב טָאה וועילואראק רעדייא ןוא טקנעדאב ךיז טָאה ןיבָאלזעג רעדייא
 ןופ לאנק רעטייווצ א טרעװרעד ךיז טָאה ,סאנג רעד ףא רעטצנעפ ןכרוד ןָאט קוק
 ,יוועג ןקידנכאמ-עגושעמ ןבלעז םעד טימ ןוא טפארק רעקיבלעז דעד

 "עג ךיז טָאה --- ?ןדאיראגס עסעמע טימ ?סערוועגאמ עכלעזא ןַײז סָאד ןלָאז --
 -טיוא זיא ?אנק ןטייווצ םענופ ךליהּפָא רעד ןעוו ,רעטצנעפ םוצ ןָאטעג זָאל א ןיבָאלז
 ,םיור ןטלסיירטעגפוא םעניא ןעננאגעג

 "סיורא ךיוא ּפָאק סוועייוואראק ךיז טָאה דלאב .ךייה רעד ןיא טקוקעג טָאה רע
 טימ ,עטרעטיצראפ ןענאטשעג עלייוו א ןענייז עדייב .רעטצנעפ ןכרוד טלעטשעג
 טושז ןטייװ א טפאכעגפוא קידנגייווש ןוא ,רעטצנעפ ןכרוד עטקעטשעגסיורא ,ּפעק
 ןיא ,ךייה רעסיורג רָאג ןייק ףא טינ ןגָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןענאלּפָארעא ןופ
 ינעה ןבילבעג ןענַײז ןוא טזָאלעגּפָארא למיה םענופ ךיז ןבָאה םורא טונימ עכעלטע
 עקיכעלײק עסיורג סקעז טָאטש רעטקעוועגפוא ןוא רענעקַארשרעד רעד רעביא ןעג
 יד ןופ שינרעטצניפ יד ּפָארא סַײר א ןבעגעג ךעלקילבנגיוא ןבָאה ייז ,ןּפמָאלגנעה
 ןענייז ןטאג יד ,טקעדעגּפָא ךיז טָאה טָאטש עצנאג יד .ערדלָאק עצראווש א יוװ ,ןסאג
 עקידסעװַאמאה-ךעלאמ עטלאק סקעז יד ןוא ,עכאלפ א יװ ,דרע רעד ףא ןגעלעג
 ריא ןופ ףראד עמ סָאװ ,רענעדנובעג א ףא יו ,טָאטש רעד ףא טקוקעג ןבָאה ןגיוא
 ,ןדגישּפָא יז ןוא ןבעל סָאד ןזָאלסיורא ךַײלג

 ּפעק יד ,רעטצנעפ ןיא ןענאטשעג ץלא ךָאנ ןענַײז וועייוואראק ןוא ןיבָאלזענ
 רעקידסעירָאזכא ,רעטלאק טימ רענעטכיולאב רעד ,טכאג רעד ןיא טקעטשעגסיורא
 ָאד טמוק סע סָאװ ,קידנעייטשראפ טינ ,עטעילעמשטירפ ןענאטשעג ןענַײז ייז ,ןַיײש
 ןוא ,ןטייוצ םעד ןגערפ סעּפע ליומ סָאד טנפעעג טינ ךיז טָאה םענייא אב ...רָאפ
 רעד ןופ ןעגנאגעג זיא סָאװ ,רעייפ לַײז א טגיילעגקעווא למיח ןפא ךיז טָאה דלאב
 א טּפאכראפ טָאה רע ,רעכעה ןוא רעכעה ץלא ןביוהעג ךיז טָאה לַײז רעד .טָאטש
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 לעמונעג ןבָאה ןעגנוצ עטקאהענּפָא ןוא ,טיירב רעד ןיא למיה ךעטעש ןרעסערג

 .טייקצראווש עקידלמיה עטכידעג עכיוה יד ןקעל

 ,ןיבָאלזענ טלמרומעגסיוא טָאה -- ,סערווענאמ ןייק טינ זיא'ס זא ,סע טסייה --

 .ךייה רעד רעביא ןגיוא יד קידנריפ

 .טָאטש יד טנערב סע ?סערווענאמ ערעסָאװ ---

 'טָאה רע .טַײקטלסיײרטעגפוא רעד טָא ןופ ךיז-וצ ןעמוקעג ךעלדנע זיא ןיבָאלזענ

 טינ ךָאנ יד טימ שיט ןַײז ףא טּפאכעג קוק א ,סקניל ןוא סטכער ןָאטעג יירד א ךיז

 -עגניירא ךיז טָאה עפיירס רעד ןופ ןַײשּפָא רעמאזיורג רעד .ןריּפאּפ עטגיילעגפיונוצ

 א ,וועייוואראק יא ,ןיבָאלזענ יא ,עדייב ייז ןבָאה קילבנגיוא ןייא .רעהא ךיוא ןסיר

 ןעמונראפ טָאה'ס סָאװ ,םיור עלעקיטש םעניילק םעד טָא רעביא ןָאטעג עשזדנַאלב

 טָאה ןאד .ןעמענ וצ ךיז סָאװ ראפ ןוא ןָאט וצ סָאװ קידנסיוו טינ ,רעמיצ רעד

 :ןעגנילק ןעמונעג ןוא ןָאפעלעט ןופ לביירט סָאד ןָאטעג ּפאכ א ןיבָאלזענ

 !ָאללא זָאללא ---

 טימ טגיילעגקעווא סע ךעלדנע ןוא ןַײרא לביירט ןיא ןזָאלבעג זעוורענ טָאה רע

 ;טאראּפא ןרעביא פאלק א

 .גנודניבראפ ןייק ָאטינ --

 םענופ ןצענערג עקידוװערַײמ עלא אב טאמיק ןעגנאגעג ןיוש זיא עמָאכלימ יד

 רעַײפ טימ ןגירשעגפוא רעפרעד עטגיוועגנייא עליטש ןיוש ןבָאה ץעגרע .דנאל

 ןוא טיירדעג קידלבריו ץעגרע ךיז ןבָאה דרע ענעסירעגפוא ןלַײז .סעפיירס ןופ

 גרָאז םימ ןוא ןוז טימ ענעסָאגעגנָא יד .לגָאה רענרענייטש א יװ ,ןלאפעג קירוצ

 ריא .דרע רעד וצ טעילוטעג ,עטקעדענּפָא ןא ,ךיז טָאה שינעטערעג עקידסעכלאמ

 "עגנייא רעד ןופ ור יד יװ ,ןכָארבעגנַײא יוזא טקנוּפ ןעוועג זיא ור עקידסערעבועמ

 ןציּפש יד .ףָאלש ןופ עטקעוועגפוא ,טצכערקעג ןבָאה רעדלעפ יד .טָאטש רענעפָאלש

 .ךייה רעד ןיא טגיוועג ךיז ,סעפיירס ןופ ןַײשּפָא טימ ענעטכיולאב ,ןכָאה סעילָאּפָאט

 ריא ןופ סָאװ ,טַײז רענעי ןיא ןעניורק יד טימ ןעקנּוװעג ,סרעקוקסיוא יוװ ,ןבָאה ייז

 "נאּפ ןיא ןָאטעגנָא ,טפול רעד ןיא ןוא דרע רעד רעביא טיוט רעד ןעגנאגעג זיא

 .קעזביור טימ טלטראגעג ןוא ןּפיור טימ טעװַאקעג ,סרעצ

 ,טרעהעגפוא טינ טָאה רעבראדראפ עקידנעילפ יד ןופ ליוהעג רעד ןוא

 "אראק .ןָאפעלעט ןיא גנולק רעקיורמוא רעגנאל א טרעהרעד ךיז טָאה ךַײלג

 :ןעגיבָאלזענ טקערטשעגסיוא סע ןוא לביירט סָאד ןָאטעג ּפאכ א טָאה וועייוו

 ,ייגרעס ,םענ ---

 ,ֿפָאק ןטימ טלקָאשעג .לבַײרט ןיא ןגיוזעגנייא ןצנאגניא ךיז טָאה ןיבָאלזענ

 ;טרָאװ אב טרָאװ טגָאזעגכָאנ

 יד ...עמָאכלימ א ןביוהעגנָא ,,,טכאנאב רעגייזא ייווצ ...ץענערג יד ןכָארבעג ---

 יד ןריוקאווע טימ ןעמענראפ ךַײלג ךיז יןיֹוש ךיז טנָאלש ןָאזינראג רעד ...ןשטַײד

 ..יגנורעקלעפאב

 טגָאזעגרעביא ,ןַײרא לבַײרט ןיא ּפָאק ןטימ טלקַאשעג ץלא ךָאנ טָאה ןיבָאלזענ

 ןיוש זיא ךערּפשעג-ןָאפעלעט רעד זא ,טליפעג טינ עליפא ןוא רעטרעוו יד ךיז ראפ
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 ןאפעלעט ןיא זא ,טּפאכעג ךיז רע טָאה ךָאנרעד טשרע .טקידנעעג ןעוועג גנאל
 -סידרעביפ ןעמונעג ךיז ןוא לבַײרט סָאד טגיילעגקעווא ,טשינרָאג ןיוש ןעמ טרעה

 ,שיט ןפא ןגעלעג ןענייז סָאװ ,ןריּפאּפ יד טימ קלָאט א ןכאמ לענש

 ײלבמָאק יד טימ עכמיס א ןוא .,,טינש א ןוא ,,,שינעטערעג א וטסָאה טָא ,ונ --
 סעּפע ןבָאה ענעי זא ,סע טסייה --- ,וועייוואראק ןָאטעג זָאל א ךיז טָאה -- ,ןענ

 ..ןטלאהעג שירעגירק ןוא ךערפ יוזא ךיז ייז ןבָאה ראפרעד .,.טסּוװעג

 ;גירק זיא טציא ,ליריק ,םעד ןגעוו ןדייר וצ טַײצ ןייק ָאטינ ןיוש זיא טציא --
 םעד טנַאקטיד ןפא ןעמענ ךַײלג ףראד עמ .גָאװ רעד ףא טציא זיא טונימ רעדעי
 ןוא טָאטש יד ןוָאלראפ ןענַאק סנטַײצאב ןלָאז ןטלאטשנא יד .טרָאּפסנארט ןצנאג
 אד ודנוא טצוו'ס ?פיוו .רעדגיק יד טימ גנורעקלעפאב עכעלדירפ םומיסקאמ רעד
 טינ סָאד זיא לַײװרעד .ןגָאז וצ רעווש זיא ,טנַײּפ םעד ןטלאהּפָא ףא ךעיוק ןקעלק
 ןטימניא לאפנָא רעשיטידנאב א רָאנ ,עמָאכלימ א ןופ בײהנָא רעכעלנייוועג ןייק
 ,טיײיקטיײרג-טכאלש ןיא ןעגנערב ךיז ןרימ זיב .בוטש רעקידנפָאלש א ףא טכאנ רעד
 טייצ עטשרע יד ,סיוא טוַײװ ,ןַײז טעוו'ס .,,יימרא רעזדנוא ןריזיליבָאמ ןרימ זיב
 ,טציא דָארג זיא ,ןַײז ןָאק ,עטסרעווש סָאד ןוא .רעווש

 ןוא סנגָאװטסאל .טָאטש רעד ןופ עיצאוקאווע יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה רָאיאק
 -יוּפ ןבעל ןוא ןטלאטשנא ןבעל ענעדָאלעגנָא ןענאטשעג ןענַײז סענישאמ עטכַײל
 םעד רעביא .גנורעקלעפאב טימ טציילפראפ ןעוועג זיא לאזקָאװ רעד .רעזַײה עטאוו
 ףא -- רעוו ,סקא רעד טימ רעוו -- סעכָאּפשימ ןגיוצעג ךיז ןבָאה טקארט-טּפיוה
 ,סומוצ --- רעוו ןוא ןדעּפיסָאלעװ ףא -- רעוו ,סענישאמטסאל

 ,טפמעקעג ןיוש טָאה גנוטסעפ רעקסירב רעד ןופ ןָאזינראג רעד
 וצ ,טטצעל יד ןשיווצ טָאטש ןופ ןרָאפעגסיורא ןענייז ןיבָאלזענ ןוא וועיײוװאראק

 ,ךעלגעמוא ןעוועג ןיוש זיא ןגָאלשכרוד ךיז גנוטסעפ רעד
 ,ךערזימ ףא טריפ סָאװ ,געוו ןפא ,טָאטש רעד רעסיוא ןעוועג ןיוש ןענַײז ייז ןעוו

 קוק א ,ןישאמ רעד ןופ רעטצנעפ ןכרוד ּפָאק םעד טקעטשעגסיורא ןיבָאלזענ טָאה
 ;ןוועייוואראק וצ ןפורעגנָא ךיז ןוא למיה ןפא ןָאטעג

 רעדעי רָאנ ,ןגָאז וצ רעווש זיא ,ןטלאה ָאד ךָאנ ךיז טעוװ ןָאזינראג רעד לפיוו ---
 "עג ןטימ ןעמענאב טינ ךיז טזָאל גנוטסעפ יד ןטלאהּפָא גָאט רעדעי רָאנ טינ ,ָאש
 .קנאד

 -טיוא טינ ,שרעדנא סעּפע ןגעוו קידנטכארט .טרעהעג םיא טָאה וועיײװאראק
 ;ןָאטעג גערפ א םיא רע טָאה ,ּפָאק םעד קידנעווערעק

 ?ןאט טנַאקעג טציא ,ייגרעס ,גנוניימ ןייד טיול ,רימ ןטלָאװ סָאװ ןוא --
 םאב דנאלרעטניה ןיא ןביילב ,ןסַײרכרוד ןבעגנייא טינ ךיז טעוו'ס בוא --

 רעדעי ךרוד ןוא .ָאד ךיז ןעמ ןָאק ןפראוועצ .ןאראפ ָאד ןענַײז רעדלעוו .עניוס
 םעד טעיליפשראפ ןיכַאלזעג טָאה -- ,ךיא .טיוה יד םיא ןופ ןדניש ענוראּפש
 ןטאדלַאס ערעזדנוא טימ רעטנוא ךיז םענ -- ,רענלָאק םאב ּפענק יד ףא לעטיק
 סָאד ןצצזרָאפ רעדלעוו יד ןופ ןוא .רעדלעוו עגיה יד ןיא סָאבעלאב רעד ןרעוו
 ...ךיז אב םוטעמוא ָאד ןענַײז רימ ...געלשעג
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 רעד טימ ןקינייראפ ךיז ןוא ןסיײרסיורא ךיז טכארטעג ךָאד טָאה וועייוואראק

 .יימרא רערעלוגער

 -כרודא ךָאד ךיז --- ,ןעניבָאלזענ וצ ןפורעגנָא ךיז רע טָאה -- ,רעלק ךיא ןוא ---

 ייעיזיויד א רעדָא קלָאּפ א ןבעג רימ לָאז עמ ,ןטעב ןוא ןלייט ערעזדנוא וצ ןסַיר

 .ןסעמערעדפא זיא ,ךיז ןגָאלש ביוא

 ןפא ביױטש םעד טשיוועגמורא ,עלעכיט-ןשאט סָאד ןעמונעגסיורא טָאה רע

 ,טכאדעג ךיז טָאה'ט ,ןּפיל עטנקירטראפ יד ןָאטעג סיב א ןֹוא םענַאּפ ןטציוושראפ

 :ליומ טנפעעגפוא ןא טימ עלעכיט-ןשאט םענופ ךיז טסַײר םענָאּפ סָאד זא

 "ראפ א ךיוא רָאנ ,רענעטלאהאב ןייק רָאנ טינ סעּפע ךיא ןיב דלאוו ןיא --

 ךיא ןוא ...רעמייב יד ןשיוצ ןָאט וצ עווערעק א ּוװ ,טינ ךיז סייוו ךיא ...רעטראּפש

 .רענגעק םעד ןעז ןוא ...עיציזָאּפ ענעפָא ןא ףראד

 ןסַײרכרודא ןענָאק טציא ךָאנ ךיז טעוו רעצעמע יצ ,טלפייווצעג טָאה ןיבָאלזענ

 ןעוועג טינ זיא רע שטָאכ ,דלאב ןָאט ןווּורּפ טינ סע ביוא ,ןלייט ערעלוגער יד וצ

 "עג טינ ןוועיײװאראק רע טָאה ךָאד .טעּפש טינ טציא ךיוא ןיוש זיא'ס יצ ,רעכיז

 "וצ ךרוד ןאלּפ ןַײז טקיטיגאב ןוא טרעהעגסיוא םיא רע טָאה .ןַײז רעאצעמ טלָאװ

 :ןָאטעג גערפ א רָאנ םיא ןוא ןגיוא יד טימ ןעלטניּפ

 ?ןייגקעווא ,ליריק ,וטסנכער ןעוו ---

 ,ןגָאלש ךיז ןַײז טינ טייקכעלגעמ ןייק רעמ ןיוש טצוו ַָאד ןעוו ---

 "אראק ןָאטעג קוק א רע טָאה .ןצראה םוצ ןעוועג רעפטנע רעד זיא ןעניבָאלזענ

 ןטראנעגּפָא ןא טימ טבעל רע זא ,טכודעג ךיז טָאה םיא .ןגיוא יד ןיא ןוועייוו

 ןוא .,.קלָאּפ א ןגעו טמיורט רע .ץראה סָאד טמעלקראפ םיא טָאה'ט ןוא .ןבשזעכ

 ביוא ןוא טאדלָאס רעטוג רעד ןבילבראפ טציא זיב זיא רע ...עיזיוויד א ןגעוו עליפא

 .ןסעמערעדפא ןגָאלש ךיז רע ליוו ,ךיז ןגָאלש

 ייירעהא ןעמוקעגנָא ןעגַײז ייז ןעוו ,געט עטשרע יד טנָאמרעד ךיז טָאה ןיכָאלזענ

 ןעוו ,געט עטשרע יד .דנאלסורסַײװ-װערַײמ טַײרפאב ןבָאה ייז יו ,םעד ךָאנ דלאב

 זיא ץלא ןעוו ,טרָא ןטַײרפאב םעַײנ םעד טָא ןיא טכאמ יד טריזינאגרָא ןבָאה ייז

 םעד טָא טימ ,םיא טימ םענייניא יװ ןוא ,רעגאל רעקיסיוכרוד ןייא יוװ ,ןעוועג ָאד

 ןוא ןעזסיוא ןליוויצ א טָאטש רעד טרעקעגמוא ייז ןּבָאה ,טאדלָאס ןקיור ןוא ןטסעפ

 עטלייצעג ןיא טאמיק יװ ,ךיוא ןיילא ךיז ןופ טייקידעגעװרעטניה יד ןעמונעגּפָארא

 רעַײנ א טימ ןָאטעג םעטָא ןא טָאה טָאטש יד ןוא ,טאטשאב ןעוועג ץלא זיא געט

 סָאװ ,יורטוצמוא םענעגרָאבראפ םעד ןיא טנַאמרעד ךיז טָאה רע .טפול רעשיטעווָאס

 טימ םענייניא יװ ,םעד ןיא ןוא ,געט עטשרע יד ןיא עקינייא אב טשרעהעג טָאה

 "גַײא ךַײלג ךיז ןוא ןעמונעגּפָארא יורטוצמוא ןקיזָאד םעד ייז ןנָאה ןוועייוואראק

 .געטנכָאװ ערעווש יד ןיא טנאּפשעג

 ןצ וצ יג א םעצולּפ םיא טיג -- ,געטנכָאװ ערעווש ןעוועג ןענַיז טָאד ,ָאי ---

 רעד רעביא טמָארטשעג סַײרעביא ןָא ןבָאה סָאװ ,עזָאלמייה טימ דלאוו א ןגיוא יד

 עקנארק ןוא ,עסעוורָאב ןוא עטעקאנ .קע ןא רָאנ ּוװ ןופ םיטיילּפ ,ןליוּפ ןופ ץעגערג

 -רעד רע .ןפָא ןעוועג זיא ץענערג יד .רעהפוא ןָא ,טכאנ יוװ גָאט .עטביוראב ןוא
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 "נזיוט רעקילדנעצ יד טָא ראפ גרָאז יד ןעוו ,טסערפ עקידרעטניוו יד ןיא ךיז טנָאמ
 טָאה ,סעימעדיּפע ענעדיישראפ ךיז טימ טפעלשעגטימ ןבָאה עכלעוו ,עזָאלמײה רעט
 םעד ,טאדלָאס םעד טָא ןופ סעציילּפ יד ףא ייר רעטשרע רעד ןיא טגיילעגפורא ךיז
 -יוויד א ןעמענ ,ןסיירכרוד רעַײפ ןכרוד טציא ךיז ליוװ סָאװ ,ןקַיור ןוא ןקידלודעג
 -יילַּפ עטווורפעגסיוא ענייז ףא טגיילעג ךיז ייז ןבָאה ץלא טימ .ןגָאלש ךיז ןוא עיז
 "רעדנאנאפ סָאד -- ךָאנרעד .בַיײל ןראפ דָאב א זיב ּפָאק ןרעניא ףךאד א ןופ :סעצ
 טעד זיב ,ץלא .ןגָארטעגסױא סע טָאה רע ןֹוא .טעברא ףא דנאל ןרעביא ייז ןקיש
 ,לארוא ףא ןָאלעשע ןטצעל

 ןא וצ טקיגייראפ וועייוואראק ןוא ןיבָאלזעגנ ךיז ןבָאה סעלסעמ ןטנעצ ןפא
 ,יימרא רעטיור רעד ןופ לייט רעקידנטערטּפָא

 ,רעיילש רעכעליולב רעטכַײל א יו ,קיטכיזכרוד ןעוועג זיא טכאנ עקידרעמוז יד
 רעקידלּפענ רעליטש טימ טַײקנּפָאלשראפ עסיז א ןעגנאגעג זיא רעדלעפ יד ןופ
 ,עכָארב עליטש עקידלּפעג יד טָא ,טעשזדנַאלב יז זא ,טכודעג ךיז טָאה סע .עכַארכ
 -םאנ רעד ןיא ,ָא-יוזא ןוא ,ךיז םורא טשינגרָאג טינ טעז ןוא ןגיוא ענעדנובראפ טימ
 "עגסיורא יז ןבָאה טָאװ ,יד וצ טַײװ רעד ןופ ךיז יז טעשטשאל ,טַײקלקנוט רעקיט
 ריא וצ ןרירוצ טיג ךיז ןלעוו ןוא גרָאז רעייז טימ טעווַאכעג ןוא דרע רעד ןופ ןפור
 ,.טינש ןופ גָאט ןיא

 "ערעג עטעטיובעצ ןוא ענעקַארשרעד יד ,טריּפש יז זא ,טכודעג ךיז טָאה סע
 זא ,טכעג יד אב טינ ,גָאטאב טינ ֹור ןייק ןופ טיג ךיוא ןיוש טסייוו סָאװ ,שינעט
 גנולק םענעדלָאג םעד טימ רעסעמדיינש רעכעלדירפ רעד טינ ריא וצ ךיז טסַײר'ס
 "ראדראפ רעד ןופ ץלירג רעקידנביוטראפ רעד רָאנ ,דיל רעכעליירפ רעד טימ ןוא
 ןלאנק טקידנסיירפוא טימ רָאנ ,רעדיל טימ טינ טיילגאב ,גנורעטשעצ רעד ןופ ,גנוב
 ,עפיירס טימ ןוא

 ,טַײקלקנוט רעקיטכאנג רעד ןיא ןביוהעגפוא ךיז טָאה יז זא ,טכודעג ךיז טָאה סע
 ץעגרע ךיז טסַײר ןוא ,שינעטערעג יד ,רעיילש ןכעליולב ןטכײפ םעד רעטנוא
 טסַײר יז .געוו ןרעביא טנאפשעג ןבָאה סָאװ ,יד טימ םענייניא ןענאדנופ ןפיולטנא
 ןטעבעגסיוא ,ּפעק עטזָאלעגפָארא טימ יו ,ןעגנאז ענעגיובעגּפָארא טימ קעווא ךיז
 ליוװ יז ,ןביירטרעטנוא יז לָאז סע ,עלעטניווילוי קיטנוװַא ,ליטש א ךיז ףא ןיילא
 טכירק סָאװ ,ןגרָאמירפ רענעטעבעגמוא רעד ןגָאינַא טינ יז לָאז'ס .קעווא ץעגרע
 ףיז ןָאק יז רָאנ ,ךיז טסַײר יז ,ךיז רעטנוא ץלא קידנטשרטעצ ,ןפיור ףא ץעגרע ןופ
 רעזדלעה ענעגיוצעגסיוא יד טימ טקערטששגסיוא רָאנ טייטש יז ,ןסיײרסיױרא טיג
 יז יװ ,םושז םעניד ןקירעיורט אזא טימ געװ םוצ ּפעק עטזָאלעגּפָארא יד טימ ןֹוא
 ;ןייוועג ןוא טעמוא ןליטש אזא טימ טמיורעגנייא ןקידנעייגייבראפ ןדעי טלָאװ

 "...רעביא טינ ָאד זדגוא טזָאל ...ךיז טימ טימ זדנוא טמענ,
 ןבָאה יז .ןלייט ענעבילבעגרעביא ןופ ןטאדלָאס טנאּפשעג ןבָאה ריא ייבראפ ןוא

 ןוא ,טיהעגסיוא ןבָאה ייז סָאװ ,רעוועג ןטימ ןוא טכאנ רעד טימ ןסָאגעגפיונוצ ךיז
 יז ףא טראוועג טָאה סָאװ ,וויסאמ-דלאוו ןטימ ןסָאגעגפיונוצ ךיז יז ןבָאה ךָאנרעד
 ,עמאמ עַײרטעג א יװ ,ןשינעטכידעג עטרעצנאפראפ ענַײז ןיא ןעמונעגניירא ייז ןוא
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 -יומ עטביוטראפ יד טליפעגנָא ייז רע טָאה ןעניורק עכיוה יד ןופ שיור ןליטש טימ
 -סָאס יד ןופ טַײקמעראוו א ןעגנאגעג זיא'ס .רעצרעה עטרענייטשראפ יד ןוא סעכ
 ןעגנאגעג זיא'ס ,גָאט ןקילוי-ביײהנָא ןצנאג ןראפ טילגעגנָא ןעוועג ןענַײז סָאװ ,סענ
 ןטאדלָאס ןוא ,דרע רעשידלאוו רעטעבעג-ןירג רעד ןופ טַײקמעראוו עכעלרעטומ א
 ןענַײז ןוא ,סיפ יד ןופ קידנלאפ ,טרעגלאוועצ ךיז ,טירט עכעלטע קידנעײנּפָא ,ןבָאה
 ייז .קנארטעג-ףָאלש טימ ןעקנורטאב ייז טלָאװ דלאוו רעד יװ ,ןרָאװעג ןפָאלשנא
 יד ןיא ןגיוזעגנייא ,ךעלקעמולק ערעגָאמ ערעייז ןבעל ןפרָאװעצ ןגעלעג ןענַײז
 -ןוייא עדימ ערעייז עלא טימ ףָאלש םעד ןעקנורטעג ןבָאה ייז .רעוועג רעייז סמערָא
 םענופ ןסיירסיורא טנָאקעג טינ טציא ייז טלָאװ טלעו רעד ןיא ךעיוק ןייק .םיר
 ןוא ןענעוונאגכרוד ךיז ןגַײװצ יד ךרוד טעוװ רָאיאק רעד ןעוו ,ירפרעדניא רָאנ .ףָאלש
 רעד ףא עמָאכלימ ןייק רָאג טלָאוװ'ס יוװ ,יירעשטיװצ רעייז ןבייהנָא ןלעװ לגייפ יד
 ,דלאוו ןיא ימ עקיטכאלש רעייז ןביײהנָא ןוא ןבייהפוא ךיז ייז ןלעוו ,ןעוועג טינ טלעוו

 יװ ,דלאוו ןיא ףָאלש ןשיטאדלָאס םענופ גנאזעג ןעמוטש םעד רעטנוא ןוא
 . טימ טננעזעג ךיז וועיײװאראק טָאה ,ןוז רעד ןופ גנאגפוא ןעמוטש םעד רעטנוא
 ;ןעניבָאלזענ

 -עגסיוא טינ .ןבעג רימ ןעמ טעװ קלָאּפ א ןוא ,ןסיײרכרוד ךיז לעװ ךיא --
 .עיזיוויד א --- ןסָאלש

 ךיוא םעד ףא טפראדעג טלָאװ עמ יװ ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעגוצ טָאה ןיבָאלזענ
 ,עמָאקסאה יד ,יז טיג רע ןוא ,עמָאקסאה ןַײז

 ןעמוקאב לָאז וועייוואראק זא ,ןיבָאלזענ ,רע ,םיקסאמ זיא רע .םיקסאמ זיא רע
 --- ,ןגיוא יד טימ טלטניּפעג ןיילא ךיז וצ רע טָאה --- ,עיזיוויד א עליפא ןוא קלָאּפ א
 -ראפ טפראדעג טינ ,ךעלטנגייא ,םיא טלָאװ רע .געוו םעד ןייגכרוד רָאנ רע לָאז
 ביוא .ןייג טנַאקעג סעמע ןא ףא ךָאנ טָאה עמ ןעוו .בייהנָא עמאס ןופ ָאד ןטלאה
 ןיוש סע טעװ טציא .םעד ןגעוו ןדייר וצ טעּפש זיא טציא רעבָא ,ןייג זיא --- ןייג
 ,טייג סע יו ,יוזא ןייג

 .ךרודא רָאנ ךיז סַײר וד .ןעמוקאב טסעוו ,ליריק ,עיזיוויד א ןעמוקאב טסעוו --
 סעּפע ןיא ךיז טלָאװ רע יו ,ןרעטש םעד טשטיינקעגסיוא ןיבָאלזענ טָאה --- ,ךָאנ ןוא
 ןוא עקינַײמ ןכוזּפָא סנייראפ ןטרָאד ןיוש וטסעװ ךָאנ ןוא -- .ןענָאמרעד טפראדעג
 ,ןטראוו טינ ווירב ןייק ףא רימ ןופ ןלָאז ייז זא ,ןגָאז ייז

 ?סָאװראפ ---

 "אפש לָאמש א קידנזָאלרעביא ,ןגיוא יד טערומשזראפ קראטש טָאה ןיבָאלזענ
 ;ןייש רעד ראפ עלעקנור

 -ּפָא םיא ףראד סָאד יא .,.ליריק ,ןסיײרכרוד רעשפע ךָאנ ךיז טעוװ רענייא ---
 ..עטּפעשעגסיױא ...ןביילב טינ ריא ןופ לָאז'ס לפיוו ,לייט עצנאג א רעבָא ...ןקילג
 ןסיײרכרוד זיא ...ןגָאז וצ רעווש זיא ,סקיב יד ןדָאלנָא סָאװ טימ ןַײז טעװ יצ ןוא
 -- טנייפ םאב שאט-רעטניה רעד ןיא ךיז ןגָאלש רעבָא .רעווש ןַײז ריא טעוװ ךיז
 ןיא ךיז ןַאק ךיא .ָאד ןבַײלב לעװ ךיא ןוא ,געוו רעלאער רעקיצנייא רעד זיא סָאד
 ,רימ ,םיטאבעלאב יד ןַײז רימ ןלעוו דלאוו ןיא ...ןבעג עצייא ןא ָאי דלאוו א

202 



 ןופ דיירפ ןגָארטעג טַײקכעלרעַײּפ רעטקיטשעג טימ ךיז טָאה --- !וָאטלזאמ ---
 טימ וָאטלזאמ -- .קילג ןופ ןטכיולעג ןבָאה סָאװ ,ערעדנא יד וצ ןגיוא רָאּפ ןייא
 ,גנילטשרע םעד

 .ערעדנא יד ןגיטשעגרעביא ןפורסיוא ענייא ןבָאה --- ,רָאכב םעד טימ --

 -כרוד טנַאקעג טָאה עמ ןיהּוװ ,זיוה ןטרעגלאוועגנייא םעד רעטנוא ,רעלעק ןיא
 טאטשראוו-קורד ןוויטימירּפ םענופ זיא ,קעטָאילביב סרעלדנאס יווייל ךרוד ןייג
 ןרָאװעג טקורדעג ןענַײז סָאװ ,ןטרָאּפסאּפ ראפ קנאלב רעטשרע רעד ןעגנאגעגּפָארא
 .ָאטעג ןיא

 -ָאד רעד בילוצ גנומיטש ענעביוהעג א רעייז ןעוועג זיא רעלדרערעטנוא יד אב
 ,שיגעעשעג רעכעלנייוועגרעסיוא רעקיז

  טָאה -- ,טפאשרָאטאנרעבוג רעד טימ ןרירוקנַאק ןענָאק רימ ןלעוו טציא --
 "גוזאב .רעקיליב ךאס א ןטסָאק סע טעװ ודנוא אב -- ,רעדנאסקעלא טלציוועג ךיז
 ,שטנעמ א ןרעזדנוא ראפ סרעד

 -אט טכיראפ םיא טָאה --- ,טרירוקנַאק ךיוא רעירפ ,ךעלטנגייא ,ןבָאה רימ --
 .ןעוועג טינ ץנערוקנָאק רעקיזָאד רעד ןופ רָאנ זיא קלָאט ןייק --- .שועד

 "ּפִא סָאװרָאנ םעד ,טכארטאב םיא ןעמ טָאה ץלַאטש טימ ןוא טַײקיטכרָאפ טימ
 זיא רע שירעטסַײמ יוזאיו ,םעד ףא טשעדיכעג ןיילא ךיז ןוא ,קנאלב ןטקורדעג
 ,ןרָאװעג טליפעגסיוא

 רעקיזָאד רעד ןיא טגיילעגניירא ןבָאה ָאטעג רעד ןופ רעריווארג עטסעב יד
 רעד ןעוו ןוא .סעריוט-רעפייס ןבירשעג ןבָאה סָאװ ,סעדייז ןופ ענַאװאק יד טעברא
 ןופ םענייא ןדעי ךיז טָאה ,לעטשעג םענופ ּפָארא זיא קנאלב-טרָאּפסאּפ רעטשרע
 | ,ךיז ןטכיול ןבאטשכוב יד זא ,טכאדעג רעלדרערעטנוא יד

 ךָאנ טָאה ,יוועלראב עשימ ,עטמָאי ןקיזָאד םעד ןופ ןטוכעמ-טּפיוה רעד רָאנ
 "עג ןיוש יירעקורד יד ךעלקריוו טָאה יצ ,ןגיוא ענעגייא ענייז טכיילגעג טינ ץלא
 רעקידעבעל א ףא יװ ,קנאלב םעד ףא טקוקעג טָאה רע .טכורפ עטשרע יד ןבעג
 -פָאלש עגנאל ןיא רע טָאה סָאד .טלעוו רעד ףא ןעגנאגעג רעווש רעייז זיא סָאװ ,ךאז
 ,טפיטש א וצ טפיטש א ,עלעפיירש א וצ עלעפיירש א טלמאזעגפיונוצ טכענ עזַאל
 עשידרערעטנוא עקיזָאד יד טָא זיב ,טסוװעג טינ עכונעמ עגער ןייק רע טָאה סָאד
 טָאה עמ רעדייא ךָאנ ןוא .סיפ עטסעפ ףא ןענאטשעג טינ זיא עיצאזיװָארּפמיא
 -נייא ןצנאגניא ןעוועג ןיוש ,יוועלראב ,רע זיא ,סָא ןקידעבעל ןטשרע םעד ןעזרעד
 ךיז טָאה סע .ןשטנעמ ןקָארשעג טָאה ןוא בראפ רעשיפארגָאּפיט ןיא ןעקנוטעג
 ,ןרעטש רעד ,ןקאב יד .בראפ טימ רָאנ ,סייווש טימ טינ טציווש רע זא ,טכאדעג
 ןגָארטעג טינ ךיז ףא טָאה סָאװ ,עקיצנייא סָאד ,טדערעגּפָא ןיוש זיא טנעה יד ןופ
 טּפעלשעגפיונוצ ץעגרע ןופ רע טָאה סעּפע .ענסנעּפ ןַײז ןעוועג זיא ,בראפ ןייק
 םיא ןיילא ןוא קילאוו םעד ןסָאגעגּפָא ןיילא ,סעיסימסנארט ןופ ןסאּפ ךעלקיטש
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 ןופ ןלייט עסעמע טכארבעג ןבָאה ערוועכ עשידרערעטנוא יד זיב ,ןפרָאװעגסיורא
 ,ןישאמ-קורד א

 ןגיוא יד וצ טנעָאנ ןגָארטעגוצ רע טָאה קנאלב םענופ גוצּפָא ןטשרע םעד
 ,סעיניל יד ףא יא ,סעיסיוא יד ףא יא -- גנאל טקוקעג ,ענסנעּפ יד טּפאכעגּפָארא
 ןזָאל ךיוא ייז לָאז רע ,קידנטראוו ,םירייוואכ ןוא ,ריּפאּפ ןכרוד יא ,ריּפאּפ ןפא יא
 ;טנרָאװעג םיא ןנָאה ,ןָאט קוק א

 -עגּפָא םיא ףא ןיוש טסָאה ,קנאלב םעד טנעָאנ יוזא טינ טלאה ,עשימ --
 ,זָאנ יד טלּפמעטש

 טרעדנווואב ןוא עיצקודָארּפ יד טקיטיגאב לָאק ןייא ןיא ןבָאה עלא ןעוו ,טציא
 זָאנ יד טציּפשעגנָא ןוא ןרעטש םעד טשטיינקעגסיוא רע טָאה ,טַײקמוקלופ ריא
 ;ןגיוא עצראווש עקידנעקסאילב רָאנ ,עדימ טימ ןעמעלא ףא קידנקוק

 ?ןעמעש וצ סָאװ טינ עקאט ךיז ןבָאה רימ זא ,ריא טגָאז זיא --
 -עגוצ-בלאה טימ קידנעלטניּפוצ ,ּפעק יד טימ טלקַאשעג ןדירפוצ ןבָאה עלא

 ;ןגערפ ןייא ןיא ןטלאהעג ךיז טָאה יוועלראב ןוא ,ןגיוא עשיניוועמ עטכאמ
 ?רעשַאק ,סע טסייה --
 יז ,ןגיוא יד טשיוװעגסיוא ןוא ענסנעּפ יד ןעמונעגּפָארא לָאמארעדיוו טָאה רע

 ןרָאװעג ןפאשאכ ךָאד זיא יירעקורד יד סָאװ ,קילג םעד ןופ טכַײפ ןעוועג ןענַיז
 ,ווָאטלזאמ ּפָא ךיז ןביג ןוא ,רעקידעבעל א םורא יו ,ריא םורא ןעייטש עלא ןוא

 :גיוא ןייא טשטיינקראפ טָאה שועדאט
 רעוועשראוו רעד טעװ ,רעוועג טימ ךיוא ןעמוקסיורא זדנוא אב טעוו'ס ביוא ---

 ,ףָאלש םעד ןרילראפ ןכיגניא רעטיילואג
 ,ןטשרע םעד טקוקאב ןוא טגָאזעגסיורא טאהעג ןיוש ךיז ןבָאה עלא ןעוו ןוא

 א ךרוד יא ,ץכערק א טימ יא טקיטינאב םיא ןוא קנאלב ןקידנקעמש ,ןשירפ םעד
 -קעווא ךיז טַײקכעלרעיײפ רעכיוה ןופ דנאטשוצ א ןיא ןעמ טָאה ,גיוא ןטימ ל?טניּפ
 ,עילימאפ ןוא ןעמָאנ ןשידִיי א ןשועדאט ראפ םיא ןיא ןביירשניירא טצעזעג

 רעד ןטכױלעגּפָארא טָאה םיא ןופ סָאװ ,שיט ןפא טנעלעגנָא ךיז ןבָאה עלא
 ןוא ,טַײקטנעַאנ ענדָאמ א רעטניט םעד וצ טליפרעד טָאה רענייא רעדעי .קנאלב
 ןוא רעטניט ןיא ןעּפ יד ּפָארא טזָאל עיסאט עכעליירפ יד יוװ ,טקוקעג ןבָאה עלא
 עקרעביירש רעד וצ ןָאטעג ?כיימש א יוועלראב טָאה טלמעד ןוא ,ףוא יז טבייה
 ;ןעמעלא טימ ןעקנווועגרעביא ךיז ןוא

 1?יומש יײרָאקיעוװ ,וג ---
 ,ןשועדאט ףא ּפעק יד ןביוהעגפוא ןבָאה עלא .ליטש ןבילבעג ןענַײז עלא
 "עמע ןפורעגנָא ךיז טָאה --- ?שועדאט ,וטסגנאלראפ ןעמָאנ א ראפ סָאװ זיא --

 ,טראוו עיסאט -- ,רעצ
 רעשידרערעטנוא רעקיזָאד רעד ןיא ןרעריפ-טפירש יד ןעוועג זיא עיסאט

 יד ץוכ ןוא .שיסור ןוא שטַײד ,שיערבעה ,שיליוּפ ,שידִיי ןסעזאב טָאה יז .עּפורג

 .ןבעג ןעמָאנ א םיא ןעמ לָאזיװ:ַָאד--ומש ארקיוג
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 טימ טָאה סָאװ ,ךארּפש א ךָאנ טכארטעגסיוא ןיילא יז טָאה ןכארּפש עלא עקיזָאד
 ןא ןעוועג זיא סָאד ,שיסור ןוא שיערבשה ןופ עיצאנינמָאק ןימ א טלעטשעגרָאפ ךיז
 ןבעגעג ןסיוו וצ עיסאט טָאה םעד ךרוד טָאװ ,ןשאל טרירפישראפ-קיטראנגייא
 -מוא יד ןיא .ָאטעג ןיא ןשינעטששג עטסקיטכיװ יד ןגעוו טלעוו רעקידנסיורד רעד
 רעקיזָאד רעד ףא שיסאט טָאה שיצאדיווקיל רעטשרע רעד ווערע ןופ געט עקיור
 טניירפ יד וצ ווירב א ןבירשעגנָא ,טלעטשצגפיונוצ ןיילא טָאה יז סָאװ ,ךארּפש
 רעד ןגעװ ַאטעג רעד ןופ יירשעג רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד .ץערָאַאל-ץונימ
 .טטשג רשווששראוו רשיז ןיא ןדיל יז ןופ גנוטָארסױא רעקידנפלירגנָא

 טשוו שטיווַאשורייג זא --- ,עיסעט ןבירשעג טָאה --- ,ךעלגעמ רעיז זיא סע,
 רעה םוצ ןגָארטרעבירא ךיז טעװ יקסווָאפעלע ןוא ,קסווָאמָאדא ןייק ןרָאפרעבירא
 עקאט טנָאמראפ יז .טינ זדנוא טפלעה אקסווָאמָאלוא עמומ רעזדנוא .ווָאגעיאליק
 "עטניא רעמ זדנוא טימ ךיז טלָאװ יז ןעװ רעבָא .רעירפ יו ,ןעלטימ עכלעזא טיג
 -ַאדא ןייק יװ ,סעיסעג עכלעזא ןדַײמסיוא טנַאקעג רעשפע ןעמ טלָאװ ,טריטער
 ,דנוא טימ רעדייסעק זיא יקסדאכאפ רעה .טָאנעיאליק רעה םוצ רעדָא קסווָאמ
 ,1"סורג א רעביא ןקיש שטיווַאכאוועט ןוא ןאמגיראה

 ןצעזרעביא ךָאד ןָאק עמ ?טגנאלראפ רע ןעמָאנ א ראפ סָאװ -- טסייה סָאװ ---
 !עגארפ רעד טימ ףָאס א ךיא ריא טָאה טָא ןוא ,שידיי ףא שועדאט

 -לפַא-םעלַאש ןבָאװ ןעמ ףראד שידיי ףא שועדאט ןצעזרעביא ,רעדירב ,וג --
 -רעטניח ,ןוא ןעיסאט וצ ּפָאק םעד טיירדעגסיוא רעדנאסקעלא טָאה -- ,ןעמעכ
 עזרעביא אזא טעו שרעדנא רעצשמצ -- ,ןשועדאט ףא קוק א טּפאכעג ,טכעלַײװ
 ,ןכאמ ןענעק טינ קיטכיר גנוצ

 יא םעכיילא-םעלאש טלָאװ --- ,ןעוועג םיקסאמ יוועלראב טָאה -- ,סיוועג --
 ךיז טלָאװ טלעוו רעד ןיא רעכאמפעשיק ןייא ןייק זא ,יוזא שועדאט טצעזעגרעב
 ףךיז ןַאק עמ יו ,רענייטשא .ןעוועג סניוזא סָאד זיא סָאװ ,ןסױטשנָא טנָאקעג טינ
 ךָאד טסנָאק ,עיסאט ,ֹוד רעבָא .םִיאכ ןופ סיורא טמוק טעראליפ זא ,ןסױטשנָא טינ
 יד ןופ ןַײז לָאז ,ונ ,סייו'כ ,ןעמָאנ א םענ א ביג זיא ..ףעשיק םעד סעּפע ךיוא
 .םיטָאװש

 "אפ ןוא ןעמָאנ רעשידִיי סעשועדאט ןָאטעג ץנאלג א טָאה קנאלב ןפא ןעוו ןוא
 -אב א טימ ןעמונעג עּפורג רעשידרערעטנוא רעד ןופ רענייא רעדעי טָאה ,עילימ
 ,טכארטאב לינסָאדנופ םיא ןוא טנאה ןיא טרָאּפסאפ םעד רעגַײנ רעדנוז

 (ָאטעג ןיא ענעבירטראפ יד -- שטיװָאשורזיג) רעגיוװנײאזָאטעג יד זא ,ךעקגעמ רעייז זיא סע 1
 ןוא םוקמוא ףא (דרע רעד ןיא -- קסוָאמָאוא) רעטרע-טיוט יד ןיא ןרעװ טקישענסיורא ןלעװ
 ןרעװ -- ןיַאלַאלעק --- ווָאנעיאליק) טיוט םוצ ןרעװ טקישעגרעביא ןלעװ (יקסווָאפעלע) רעטנזיוט
 (טלעװ רעצנאג רעד ןופ גנוניימ עכעלטפאשלעזעג יד) אקסווָאמָאליוא עמומ רעזדנוא ,(טשינרָאג ןצ
 ךיז טלָאװ יז ןעװ רעבָא ,רעירפ יװ ,ןצלטימ עכלעזא טינ עקאט טגָאמראפ יז ,טינ ןדנוא טפלעה
 ןייק יװ ,סעיסעג עכלעזא ןדילמסיוא טנַאקעג רעשפע ןעמ טלָאװ ,טריסערעטניא רעמ זדנוא טימ
 רעדייסעק זיא (קערש יד ,דעכאפ רעד) יקסדאכאפ רעה ,וָאנעיאליק רעה םוצ רעדָא קסװָאמָאדא
 ,"סורג א רעביא ןקיש (םָארגָאּפ) שטיװָאכאװעט ןוא (טיוט ,עגיראה) ןאמגיראה ,זדנוא טימ
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 ?אה ,טעווייש רעטעציײרד רעד --- .עיסאט טריפמוירט טָאה --- ?ונ --
 גיוא סָאד ןשטיינק טרעחעגפוא טינ טָאה -- ,עלייק א סע זיא טציא טָא --

 ,רעדנאסקעלא
 ףא טכארטאב לָאמאכָאנ םיא ,קנאלב םעד ןָאטעג ּפאט א שיכָאלעמלאב טָאה רע

 טנַאקעג טינ ךיז ןוא גנוליפסיוא רעשיפארג רעד ןיא טקוקעגנַײא ךיז ,טכיל רעד
 : ;ןבױלּפָא

 .טארטסיגאמ ןיא ןצעזקעווא טסעפ ךיז וטסנָאק עיצקודָארּפ אזא טימ ,עשימ --
 ןיילא ךיז ןוא טרָאּפסאּפ םעד טנעה סרעדנאסקעלא ןופ ןעמונעג טָאה יוועלראב

 לסיב א יא ,עדייב טימ יא ,גיוא ןייא טימ יא ןטכארטאב לָאמאכָאנ םיא טלעטשעג
 םעד קידנבעגרעביא ,ןפורעגנָא ךיז ןוא ,גנורעדנווואב לסיב א טימ יא ,שיטּפעקס
 :טנעמוקָאד םענעקאבעגּפָא סָאװרָאנ

 ,טארטסיגאמ ןיא רעדייא ,ַאּפאטסעג ןיא ןצעז ךיז ףא גנונעפָאה רעמ ןענאראפ --
 ןָאק טעווייש ןטעצַײרד ןפא עכָארב א .סיוא טינ טכאמ'ס רָאנ ,רימ ךיז טכאד יוזא
 | ,ןכאמ ןעמ

 ןוא טנעמוקָאד םעניא טקוקעגנָא טאזוצ טאהעג ןיוש ךיז ןבָאה עלא ןעוו ןוא
 ףא ןעמענ עטרעדנעעג עקיטפניקוצ ענעגייא ערעייז ןעזרעד ןוא טצאשעגּפָא םיא
 טַײקכעלרעַײפ סיורג טימ רָאכב ןקיזָאד םעד ןעמ טָאה ,ריּפאּפ ךעלקיטש ָא-עכלעזא
 ,ןשועדאט ןבעגעגרעביא

 יד טקירדעג רעדנאסקעלא םיא טָאה -- ,שועדאט ,טנוזעג םיא גָארט --
 ןעוועשטניווּוצ ןעמ לָאז ,ךאז א טַײנאב עמ זא ,ןדַיי אב געהנימ א זיא'ס --- ,טנאה
 ,סטוג

 םעד לכיימש א ןטינשעגנַײרא עיסאט טָאה -- ?שועדאט רעסָאװ רעבָא --
 ןיא ןעמונעגניירא סעּפע םיא ךָאד טָאה עמ -- ,ןַײרא דייר יד ןיא ךַײלג לָאגנָאמ
 ."וועקנאי יינב ,, יד ןופ סיוש םעד

 ףראד עמ זא ,ןָאטעג טכארט א ןוא טנעמוקָאד םעד טגיילעגפיונוצ טָאה שועדאט
 -סיורא טינ ךיז לָאז רע ,ךעשטיָאװ ןטלא םעד ,םענַײז רעטָאפ םעד ןבעג ןסיוו וצ
 טינ סיוועג ףא ךיז טעוװ ןטלא םעד :טלכיימשעג ןיילא ךיז וצ ןוא .םענייק ראפ ןּפאכ
 ...ןעמָאנ רעַײנ רעד גנוצ ןפא ןגייל

 -ראפ ,רעקעב רענעזעוועג רעד ,סּפעש ןסָאנ טָאה עניור רעטייווצ א רעטנוא
 - ןיא ,רעהא ןעמוקעגניירא ךיוא זיא רע .רעוועג ןופ יירעדימש עקיטפניקוצ יד טגייל
 -רעד רָאנ .ןשטנעמ ייווצ עַײנ ןגעוו ןשועדאט טימ עצייא ןא ןטלאה ךיז ,יירעקורד
 ןָאטעג גערפ א רע טָאה ,קנאלב ןקידנעלקניפ םעד טנאה ןיא םיא אב קידנעעז

 ?לריּפאּפ א ראפ סָאד זיא סָאװ --
 ;טרָאּפסאּפ םעד טקערטשעגסיוא קילב ןקידנטַײדאבליפ א טימ טָאה שועדאט

 .,ןעייל --- |
 -טפעשעג ןסָאנ טָאה ,טַײקידנטַײדאבליפ רעד ןיא ןשועדאט קידנטערטּפָא טינ

 טַײקטקיצנא רענעטלאהאבראפ טימ ןוא טרָאּפסאּפ םעד טנפעעגרעדנאנאפ ךעל
 ;ןטנעמוקָאד טרילָארטנַאק טלָאװ רע יו ,ןגיוא יד טימ םיא רעביא ןריפ ןעמונעג
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 ,ןאד טעווייש ,ןענאקאב ךיז רימָאל זיא --
 ;ןיוועלראב ףא ןָאטעג קנוװ א ןגיוא עטמעראוועצ טימ טָאה שועדאט
 ,ןרינָאלצקנופ ןביוהעגנָא ,טסעז וד יו ,טָאה טארטסיגאמ ןַײז --
 ,ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא טיַײקנריולראפ רעטיירטשעצ ןיא טָאה יוועלראב
 -- ,ןיועלראב וצ ןָאטעג יצ א ךיז ןסָאנ טָאה --- ,טארטסיגאמ ,טינ גרָאז --

 -רענעי ףא סקעבעג רעזדנוא טימ ןרעוו טמעשראפ טינ יוזא ןלָאז רימ .טינ גרָאז
 ,טלעוו-רעד ףא םעד טימ ןעמעש וצ סָאװ טינ ךיז ןכָאה רימ יוװ ,טלעוו

 ןעמונעגקעווא ,ןרימשסיוא טינ םיא ךיז קידנעימאב ,קיטכיזרָאפ טָאה שועדאט
 -נפיול יד וצ ןטָארטעגוצ ןוא שאט ןיא טגיילעגניירא םיא ,טרָאּפסאּפ םעד קירוצ
 ;םינָאיניא עקיד

 ?יירעדימש ןיא ריד אב ךיז טוט סָאװ --
 טלעטשעגנָא ןסָאנ טָאה --- ,ערעזדנוא עכַאראמ יד ןרָאװעג טגָאזעג ןּפורק ףא --

 -- ,ןפראד טעוװ "טארטסינאמ, רעד ביוא רָאנ -- ,ןשועדאט ףא קוק ןשיוויינג אזא
 ..ךעיײש טיג זיא -- ,ןרעטש ןרעּביא עקּפעק יד ןבעגעג ףורא קֹור א רע טָאה

 :עקּפעק יד טקורעגּפָארא רעדיוו ןוא ןטַײיז יד ןיא ןָאטעג קוק א טָאה ןסָאנ
 רע טעװ סעּפע ,טיירד רעיירד רעינעשזניא רעד ,רעניימ רעקימיכ רעד ,רע --

 .טנעטסיסא ןא ראפ רעעזנרעטש םעד ןעמונעג ךיז טָאה רע .ןעיירדסיוא
 ?רעקיטאמעטאמ םעד --
 ערעזדנוא ןגָארט לבעווש ןוא ...ךאז ענעדַײז יד ...טילאש ןָאעל םעד ..,ונ --

 .ןעגנומעגרעטנוא עשישטַײד יד ןופ ןיײרא ךעלסיבוצ סעקינשזרַאטאק
 ?סע טגיל ווו --
 ,טַײז רענעי ףא לייט א ןוא זדנוא אב לייט א --
 יוזא רימ ןבָאה טרָאד --- ,טרעזאכעגרעביא שועדאט טָאה -- ,טַײז רענעי ףא --

 | ,,,סיירג יד
 -- ,ןענָאמרעד ךיז ןשועדאט ןפלָאהעגסיורא ןסָאנ טָאה --- ,עקסלעטיוו לטע ---

 ...וואלסעלָאב ןוא עניטסירק ,עינאפעטס ,סיקסלאווָאק יד
 -רעד טָאה ןסָאנ סָאװ ,ןעמענ יד טרעזאכעגרעביא שועדאט טָאה -- ןָאי ,ָאי --|

 ,קילב םעד ןיא ןוא םיטש רעד ןיא טייקטיײרטשעצ טימ טרעזאכעגרעביא ,טנָאמ
 ךיילג םיא סע טָאה ןסָאנ ןוא .ךָאנ ןצעמע ןגעו טכארטעג טלָאװ רע יו ךַײלג
 ;ליומ םוצ קנאדעג םענופ ןוא ץראה םענופ ןגָארטעגרעביא

 ...ןסעגראפ רָאג רימ ןבָאה ןעדגיוו ...עדגיוו ןוא ---
 ;ּפָאק ןיא ךיז אב ןגיילרעביא סעּפע לענש רעייז ןעמונעג טָאה רע
 ,םירייואכ יד טימ ןדניבראפ ןעלטע ןוא ןעדגיוו טנַאקעג ךָאד טלָאװ עמ,

 "..ןוא ...קירבאפ רעשימיכ רעד ףא ןטעברא סָאװ
 ;ןדייר טזָאלעג טינ ךיז טָאה שועדאט
 -סיורא שועדאט טָאה -- ,ןעדגיוו ,דניצא -- טּפיוהרעביא ,קירעביא זיא'ס --

 ןוא םורא טיײקמעראוו ?בַײה א טימ ןטרעסערגראפ א ,ןעמָאנ ןקיזָאד םעד טכארבעג
 ןפראד רימ ןלעוו ןעדגיוו --- ,רעטַײװ ןדייר טנַאקעג טינ קילבנגיוא ןא ןוא םורא
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 לָאמאטימ ךיז רע טָאה -- ,ערעכליב ףא ,ערעכליב ףא ...ןכאז ערעכליב ףא ןבָאה

 רָאנ לָאז יז -- ,רעלעק ןרעביא ןענאּפש ןעמונעג ןוא ןיילא ךיז ןופ ןסירעגסיורא

 יי ןיטראווק רעד ףא ןלאפכרוד טינ

 -- ,טגָאזעג ןסָאנ טָאה --- ,רָאסעּפָארּפ ןטעגראהעג םענופ ענָאמלא רעד אב --

 .רעווייק א יוװ זיא ריטראווק יד :דאלקס ןצנאג א ןגיײלּפָא ןעמ ןָאק

 ןטָארטעגּפָא םינ זיא קילב סעשועדאט ןופ ןוא ,קירוצ טזָאלעג ךיז טָאה ןסָאנ

 .ןעזעג יז טָאה רע .עדגיוו

 עדייב רעביא ןטישעצ ךיז ןגעלפ ייז .עטאלג .רָאה עדנַאלב-לעה טאהעג טָאה יז

 םענעדַײז םעניד א ןיא יו טכיזעג עוועטאמ-סייוו גנוי ריא ןעלמערנייא ןוא ןטַײז

 רעשיליוטאק רעקיטכרָאפסטַאג א וצ ךעלנע טכאמעג יז טָאה סָאד ,לכליישטאפ

 ךַײלג רע טָאה ,לָאמ עטשרע סָאד ןָאטעג קוק א ריא ףא טָאה שועדאט ןעוו .ןליירפ

 ,םעדכָאנ ןוא .טַײז רעשירא רעד ףא ןפראוורעבירא ןפראד ןעמ טעוװ יז :ןסָאלשאב

 ןיא רע זיא ,שיליױּפ ףא רעטרעוו רַאּפ עטשרע יד טדערעגּפָא ריא טימ טָאה רע יו

 | .רעכיז ןצנאגניא ןעוועג ןיוש םעד

 .טאהעג טינ גנונא עטסדנימ ןייק עליפא ךָאנ םעד ןגעוו טָאה ןיילא עדגיוו רָאנ

 .םרירוגיפ טינ ןעמָאנ ריא טָאה טעברא ףא ענעבירטעג יד ןופ ןעלטעצ יד ןיא

 "גריולראפ ןופ -- עליכטאכעל .ןעמוקאב טינ יז טָאה -- טארנעדוי ןופ ןייש ןייק

 -סיוא רעד .םירייוואכ עשידרערעטנוא ןופ גנומיטשאב רעד טיול -- רעטעּפש .טַײק

 "נַײא -- טַײז רעשירא רעד ףא ןקישסיורא יז לָאז עמ ,טביולרעד טָאה רעריא ןעז

 טיורנ ךָאנ טַײז רעשירא רעד ףא גנעג-ריצאּפש עקיזָאד יד ןוא ,טיורב ןעלדנאה

 ןעוסיוא ריא טימ רעכיז זיא יז לפיוו ףא ,ןענָאלאבדווורּפ ןעוועג ךָאט ןיא ןענייז

 טמיטשאב זיא "ןווּורּפ? עמייהעג עקיזָאד יד ןיא ןוא .טַײז רעשירא רעד ףא ,טרָאד

 ,לריוג ריא ןרָאװעג

 ,טַײז רעשירא רעד ףא ןטעברא טעוו יז --

 ןרָאװעג יז זיא ,ָאטעג ןיא ןלאפעגניירא זיא יז טניז ,ןָא גָאט ןטשרע םענופ

 טָאה יז ,םענייק אב טגערפעג טיג טָאה יז ,ךיז ןיא רענעגרָאבראפ ןוא רעקידעגייווש

 ריא ןעמוקעגמוא זיא ןדנעטשמוא עכלעוו אב ,טקידנוקרעד טינ ץעגרע ןיא ךיז

 "עגנַײא ,רענעגָאלשעצ א טרעקעגמוא ךיז טָאה רעריא רעטָאפ רעד ןעוו ,רעטומ

 ,טגייוועג טָאה יז .ןעוו ןוא סָאװ טגערפעג טינ ךיוא םיא יז טָאה ,טולב ןיא טרימש

 קעוואלס ןוא .טגערפעג טשינרָאג ךיוא יז טָאה ןקעוואלס אב .ןעז טינ לָאז רענייק זא

 ןגעװ ןצעמע טימ ןטימעגסיוא טָאה יז ,טלייצרעד טשינרָאג ךיוא ריא טָאה ןיילא

 ,ןדייר וצ סָאװ-סעּפע

 ךיז טניפעג ןוא עטגָאיראפ א ,עטּפאכעג א זיא יז סָאװ ,םעד ןופ ןעיָאזיב רעד

 ןָאק עמ סָאװ ןוא ,ָאטעג ךיז טפור סָאװ ,גייטש רעטרעּפמולעגמוא רעסיורג א ןיא

 םימ ,ןגיוא עשיַײכ עדליוו טימ ,רעוועג טימ ןעוועּפמאטסראפ טונימ רעדעי וצ יז

 ,טסבלעז ןעמוקמוא סָאד יוװ ,רעכעלנַײּפ ןעוועג ריא זיא ,געיעג א טימ ,ןעיירשעג

 סָאד ָאד זיא סָאװ ,טייקכעלדיימראפמוא רעקיזָאד רעד ראפ טמעשעג ךיז טָאה יז

 ריא ףא טָאה עלָאהעב יד סָאװ ,טמעשעג ךיז טָאה יז ,ריא רעביא ץעזעג עקיצנייא
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 ראפ טמעשעג ךיז טָאה יז .ןבעל סָאד יװ ,רעמ ןָא ריא ךיז רעק ןוא טנאהרעביוא יד
 -עגסיוא ךָאנ טָאה רעטָאפ רעגולק רענעכָארבעצ ריא סָאװ ,עביל רעקיטיינמוא רעד
 יז .טלעוו רעד ףא ןפרָאװעצ ץעגרע ןענַיז עכלעוו ,רעדניק יד וצ ןוא ריא וצ טיה
 -נוטכילפראפ ןעגנאהעגנָא ריא ףא טָאה סָאװ ,ענעסאכ ריא ראפ טמעשעג ךיז טָאה
 ףךיז טָאה יז ,ןיילא ןַייז וצ טַײקכעלגעמ יד ןעמונעגוצ ריא אב ןוא ןקעוואלס וצ ןעג
 -יוװירּפ עשירָאזיליא ןבעגעג ריא טָאה סָאװ ,ןעזסיוא ןשירא ריא ראפ טמעשעג
 לקיטש א ךָאנ ָאטעג ןופ ןרעיוט יד רעטניה ןּפאכרעבירא ךיז ןענָאק ןופ סעיגעל
 טָאה יז .ןרעמיצ עדמערפ רעביא עטווענאג א יוװ ,ןסאג יד רעביא ןייג ןוא טיורב
 ןסעזעג זיא סָאװ ,רעקעטָאילביב ןטלא םעד ,רעטָאפ סקעוואלס ראפ טמעשעג ךיז
 ןייק טאחעג טינ טָאה ןוא ,זיוה ןווערָאכ-בלאה םעד ןיא ,םייה רעד ןיא געט עצנאג
 עפראכ א ןעוועג ריא זיא'ס .טיוט ףא גנונעפָאה יד זיולב יװ ,גנונעפָאה רעדנא
 -- ,ץראה ןגיּפשאב ןוא ןכָארבעצ ריא טקעדעגוצ טָאה סָאװ ,בַיײל ןגייא ריא ראפ
 עליפא ,ןדיירסיוא טלָאװעג טינ טלעוו רעד ןיא םענייק ראפ טָאה יז סָאװ ,ץראה סָאד
 ...ןשטנעמ ןטסטנעַאנ םעד ראפ

 רעשפע יז טָאה ָאטעג ןיא ךיז ןבָארגראפ ריא ןופ געט עטשרע עמאס יד ןיא ךָאנ
 א זיא יז זא ,םעד ןגעוו ןטכארטראפ ךיז ןעמונעג ןבעל ןיא לָאמ ןטשרע םוצ
 סָאװ ,ןכערבראפ אזא ןאראפ זיא'ס זא ,"דיי , ףירגאב אזא ןאראפ זיא'ס זא ,עקשידִיי
 ןרעוװ ,יז יו ,עכלעזא ןענָאילימ ןוא ,עדגיוו ,יז סָאװ ,ןכערבראפ א ,"דִייא טסייה
 ,טקידלושאב םעד ןיא

 ףא טצעזעג ךיז ןוא ןגיוא עריא וצ טעילוטעג ךיז טָאה טיײקרעטצניפ ערעווש א
 ךיז טנַאקעג טינ טשינרָאג ןוא ןעמענאב טנָאקעג טינ טשינרָאג טָאה יז .ךראמ ריא
 ,ןרעלקרעד

 רעקנעה עשיטסישאפ עשישטַיד יד ןופ טקידלושאב טרעוו ,דלָאגנייר עדגיוו ,יז
 טעגראהעג טינ ליוו יז סָאװ ,םעד ןיא ןוא ,ןרָאװעג ןריובעג זיא יז סָאװ ,םעד ןיא
 טינ ריא ןגעק רעדרעמ יד ןענַאק גנוקידלושאב רעדנא ןייק ?ךָאנ סָאװ ןיא .ןרעוו
 טנַאקעג רעדרעמ עשיטסישאפ יד ןבָאה גנוקידלושאב אזא ףא טכער .ןלעטשטיורא
 -אלקעד ריא ןופ ןענַײז סָאװ ,טכער ,עַײכ רעדליו רעד אב ךעלסילשסיוא ןעמענ
 רעמ א טנגעגאב טָאה יז ןעוו ,לגענ יד טימ ןוא רענייצקאב יד טימ ןרָאװעג טריר
 -ראפ ןטסישאפ יד ןבָאה טכער עקיזָאד יד טָא ןוא ,ךיז ןופ שינעפעשאב עכאווש
 סָאװ ,רעװעג טימ טרעצנאּפראפ ץעזעג עקיזָאד סָאד ןוא ץעזעג א ןיא טלדנאוו
 ןבָאה רעבירעד .עַיײכ רעטסדליװ רעד ןגעװ גנולעטשרָאפ עדעי רעבירא טגַײטש
 ןבָאה רעבירעד .ןליופ ןסערפעגפוא ייז ןבָאה רעבירעד .טעטש טכאמעג ווערָאכ ייז
 ,טייקיייפדנאטשרעדיוו יד ריא אב ןסערפוא יידעק ,ָאטעג ןיא ןבירטראפ יז ייז
 | ...ןענעגראהרעד יז ןלעוו ייז רעדייא

 ייז ביוא ,טַײקיייפדנאטשרעדיוװ יד ןסערפוא ריא אב ייז ןליוו עשז סָאװראפ
 עדליוו יד זא ,ךיז טקיש .ןסערפוא ןיילא יז ,עייכ עדליוו עטציירעצ א יװ ,ןענָאק
 ?ךיוא ןדכאּפ א זיא עַיכ

 ..?ךעלגעמ
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 -רעמ עשיטסישאפ יד ןופ טקידלושאב ,דלָאגנײר עדגיוו ,יז טרעוו ךָאנ סָאװ ןיא
 יױל , :טלעװ רעד וצ ןעירשעגסיוא ןבָאה ןרעטלערוא עריא סָאװ ,םעד ןיא ?רעד
 יד ןטלאהּפָא טלָאװעג ןבָאה סעדייז עריא סָאװ ,םעד ןיא רעשפע יצ 1?!ךָאצריס
 סָאװ ,םעד ןיא רעשפע ןוא ?רעסעמ ןראפ ןעלגרָאג יד ןקערטשסיוא ךרוד עכיצער
 טעװ עלעפעש א ןעוו ,טַיײצ רעד ןגעוו טמיורטעג טָאה ,דלָאגנייר עַײש ,עטאט ריא
 רעטסעווש ריא ןוא רעדורב ריא סָאװ ,םעד ןיא יצ ..?בייל םענופ סיוש ןיא ןעור
 טימ סע ןעוט ייז רָאנ ,עכיצער ןפאשּפָא ןופ ןעלטימ סנדייז םעד ףא ןַײא טינ ןעייג
 ..?ןעלטימ ענעגייא ערעייז

 יז סָאװ ,םעד ןיא ?טקידלושאב ,דלָאגנייר עדגיוו ,יז טרעוו ךָאנ סָאװ ןיא
 ..?טקנעדעג יז סָאװ ,םעד ןיא רעשפע ..?טקנעד

 -עג רעטנזיוט עגרָאטאק ףא ןרָאװעג ןבירטעג ןָא רָאיאק ןופ ןענַיז גָאט ןדעי
 עלא ןוא .םיסיימ טימ טכאנאב קירוצ טרעקעגמוא ךיז ןוא ָאטעג ןופ ענעגנאפ
 -סישאפ יד ןופ ןרָאװעג ןלאפאב ָאטעג רעד ןופ רעזַײה עמערָא יד ןענַײז טכאנאב
 -ניק ןוא סעמאמ ןרָאװעג טעליוקעגסיוא ןענַײז סרעגעלעג יד ףא ןוא ,ףלעוו עשיט
 | ,ןגיוו יד ןיא רעד

 ןיא ןטָארטעג יז טָאה ייז ףא סָאװ ,רענייטש יד ראפ טמעשעג ךיז טָאה עדגיוו
 -לעהאב ריא ןופ ןּפאכסיורא ךיז טגעלפ יז ןעוו ,ןעָאש עקיטכאנאב ענעטָאבראפ יד
 ןיא קילב ןזָאלטכיזסיױא ןדעי ןופ סיפ יד טקאהעגרעטנוא ריא ךיז ןבָאה'ס ,שינעט

 ןוא סעצוװָאסעסע יד טמעטָאעגנָא ןבָאה'ס עכלעו ,שינרעטצניפ רעקיטולב רעד |
 רעדעי ןופ ּפָאק רעד ןטלָאּפשעג ריא אב ךיז טָאה'ס .סרעדַײנשלגרָאג ערעדנא יד
 .עווָאשכאמ רעטקידיילאב ןוא רעקיטכעמנָא

 --- טסייה סָאװ ?ןענעגראה יז ןעמ ליוו סָאװראפ ?ריא ךָאנ ךיז ןעמ טגָאי סָאװראפ
 א .לאפ-סקילגמוא ןא ןופ ןרעוװו טעגראהעג ןָאק שטנעמ א ?ןדיי טעגראה עמ
 א .ןרעוװ ןעקנורטרעד ןָאק שטנעמ א .רענוד א ןופ ןרעװו טעגראהעג ןָאק שטנעמ
 שטנעמ א .ןלייהסיוא טינ ןָאק עמ סָאװ ,טַײקפאלש אזא ןופ ןבראטש ןָאק שטנעמ
 טינ ךָאד ןָאק טַײהשטנעמ יד רעבָא .דלאוו ןיא רעזאכ ןדליוו א ןופ ןעמוקמוא ןָאק
 ,םעטסיס-רעזאכ רעדליוו א ןופ ןעמוקמוא

 ןייא ןיא ,עטלטאּפעצ א ןצעזפוא ךיז ,טכאנ רעד .ןטימניא ןּפאכפוא ךיז טגעלפ יז
 סקעוואלס ףא ןקוק ןגיוא ענעפָאלשראפ-בלאה עטקעטייוועגסיוא יד טימ ןוא ,דמעה
 -ָאילביב םענעזעוועג רעגנוה ןופ ןוא טלעק ןופ ןטעשטרָאקעגפיונוצ םעד ,רעטָאפ
 ;ןטכארט ןוא ןקעוואלס םענערָאװעג ץראווש ריא ףא ןוא ,רעלדנאס יווייל רעקעט
 ןעוועג זיא'ס ..."טייהרעטעגראהרעד ןעזסיוא ,ךעלניײשראוו ,ייז ןלעוו יוזא טָא
 ןיוש ייז ןענַײז רעשפע; :ןעמעטָא ייז יצ ,ןרעה ןוא ןגייבנָא ךיז טגעלפ יז ,ליטש
 "?טעגראהרעד

 ,דרָאב רעקיכעטש רעוװָארג רעד ףא ,רעלדנאס יווייל ןטלא ןפא טקוקעג טָאה יז
 -עוועקאילבעגסיוא טימ יו םענָאּפ סָאד לטרעפ ירד ףא טקעדראפ םיא טָאה סָאװ

 !ןענעגראה טינ טסלָאז --!ךצ רת אל 1
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 רעקעטָאילביב רענעזעוועג רעד ,טגיל רע זא ,טכאדעג ךיז טָאה ריא .עװָאלַאּפ רעט
 ןעמוק לָאז עמ ,טראוו ןוא זיוהטכעש א ןופ ליד ןפא רענעדנובעג א ,רעלדנאס יווייל
 ...ןעליוק םיא לָאז עמ ןוא

 ,סענָאמכאר רערעסערג א ןעוועג ריא זיא ןדִיי םענעכָארבעצ ןטלא םעד טָא ףא
 ,ךיז ףא ןוא ןקעוואלס ףא יו

 .ןעלגנאר ךיז טעװ רע .ןזָאל טינ ךיז טעװ -- ,טכארטעג יז טָאה -- ,קעוואלס
 רע זיב ,ןבעגרעטנוא טינ ךיז טעװ רע .רעדרעמ יד אב טנעה יד ןסַײב טעװ רע
 יד ראפ ןייטש טעװ יווייל רעטלא רעד רָאנ .ךיוא -- יז .טולב טימ ןייגּפָא טעוו
 ןיא עגארפ א טימ ,טנעילק א ראפ קעטָאילביב ןיא ןייטש טגעלפ רע יו ,רעדרעמ
 ןייטש רע טעוװ יוזא *!?ריא טגנאלראפ ךוב א ראפ סָאװע :ןגיוא ערעשַאק ענייר יד
 ,ןבעל סָאד ןבעגּפָא ייז ןוא ,יווייל רעליטש רעקידלושמוא רעד ,רעדרעמ יד ראפ
 בילוצ יוװ טקנוּפ ...ןרעקמוא טינ לָאמנייק רעמ ןיוש םיא טעו עמ סָאװ ,ךוב א יו
 ןוא ייווצ יד טימ ,סנַײז ןבעל סָאד ,ןטלאהעג סע רע טָאה ,סרעדרעמ יד בילוצ ,ייז
 ןגרַאזאב ןַײז טימ ,עמערָא ראפ ןוא רעדניק ראפ ראצ ןוא רעיורט רָאי קיצכעז
 ...רעכיב טימ עיּפילָאװַאנ יד רָאי קיצרעפ עצנאג

 ןטקעדעגוצ םעד ,םענָאּפ ןלַאװשעגוצ ,טשטיינקעגסיוא ןַײז ףא טקוקעג טָאה יז
 -ַאֹּפ רעקירָאיאראפ רעטעװעקאילבענּפָא טימ יו ,דרָאב רעװָארג-קיכעטש רעד טימ
 יד טגיילעגפיונוצ םיא אב ןענַײז'ס יוזאיוו ,טקרעמאב יז טָאה טציא טשרע .עווָאל
 ןגעלפ ייז רעטנוא ןופ ,ןּפיל עקידנעלכיימש סָאװטע ,עניד ,עטרעצעגּפָא יד ,ןּפיל
 ...דייר עכעלרעטָאפ עדלימ ןוא עביל עכלעזא ןרעוו טכארבעגסיורא

 "עג } א ךרוד ריא טייג -- ,"סאק ןיא ןעוועג טינ לָאמנייק ,ךיז טכאד ,זיא רע;
 ,..ןטכארבעגפוא ןייק ןעזעג טינ לָאמנייק םיא טָאה יז .קנאד

 -נאגעגקעווא ןענַײז סָאװ ,ןגיוא ענעסַאלשעגנעמאזוצ ענַײז ףא טקוקעג טָאה יז
 ,ןיילק רעייז ןעזעגסיוא ןבָאה סעִיו יד .עדנילב אב יװ ,ףיט רעד ןיא ץעגרע ןעג
 .ךעלעקנוראטש ענעגיוזעגסיוא עניילק ןקעדוצ ףא ףראד עמ לפיוו ,רעמ טינ

 טימ קעטָאילביב רעד ןיא סעצילָאּפ יד אב ןייטש טנַאקעג ךָאנ ךָאד טלָאװ רע
 רעדניק אב ןגערפ ןוא ןגיוא עכעליורג-לעה ענעפָא טימ ןוא לכיימש ןדלימ ןַײז
 זיא, :סעצילַאּפ עטעװעסאטעגנָא עכיוה יד וצ קידנעקניוװ ,ענעסקאוורעד אב ןוא
 "?רעדניק ,טנַײה רימ ןעמענ ךוב א ראפ סָאװ

 ?רעדרעמ עשיטסישאפ יד םיא ןקידלושאב ם עד ןיא רעשפע זיא
 רעד זיב ...ןרָאי ךאס א ךָאנ סעצילָאּפ-רעכיב ענַיז אב ןייטש טנָאקעג טלָאװ רע

 ןעז ,לוטש א ףא ןצעז ךיז ,יוזא ןעמוקנַײרא ךָאנרעד טשרע ןוא .רעטלע רעפיט
 --- ןגיוא יד טימ יוזא זיו א רָאנ טיג רע ןוא .רעכיב סיורא ןביג רעדניק ענַײז יו
 ,עכעלדיימראפמוא סָאד ןעמוקעג טלָאװ ךָאנרעד ןוא ...טגיל סע ךוב רעכלעוו ּוװ
 טכער יד סע טָאה רעוו לַײװ ...רוטאנ רעד ןופ טמיטשאבסיורָאפ זיא'ס סָאװ ,סָאד
 טגָאלש ןיילא רוטאנ רעד טימ ןוא ,ונ ?רוטאנ רעד ץוכ ,ןבראטש ןצעמע ןליופאב וצ
 סָאװ ,ןעלטימ עלא טימ ,רוטאנ יד ,רעוויוג טינ ןעד יז ןעמ זיא ?טינ ןעד ךיז ןעמ
 ?קנאדעג ןכעלשטנעמ םענופ לאנעסרא ןיא ךיז ןעניפעג
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 -עג ןטלא םעד טָא ,רעקעטָאילביב םעד יווייל ,םיא זא ,טסּוװעג טָאה עדגיוו
 -גאלשמוא, םוצ ןפעלשקעווא םילָאבאכעמ עשישטַײד יד ןלעוװ ,דָיי םענעלָאװש
 ןופ ,לטסעק-סעווָאמאה:ךעלאמ םעד וצ טנוה א ןּפעלש סעילציה יד יװ ,"ץאלּפ
 / ,םוקמוא ףא ץעגרע ןָאגאווטכארפ ןטלגיראפ א ןיא ןקישקעווא םיא ייז ןלעוו ןטרָאד
 רעטיוא .רעדניק וצ ןוא םינייקז וצ .םינייקז וצ םישזער רעשיכולעמ רעייז זיא סָאד
 ...ןגָאז וצ יוזא ,ייר רעד

 ןַײז ןופ טכאנאב םיא טערָאטעגפוא ,ןרעלדנאס יווייל ,טקעוועגפוא םיא יז טָאה
 ;ףָאלש םענעלָאװשעג-בלאה

 ...רעווש ...רעטָאפ ---
 יוזא ריא ןיא זיא רע סָאװ ,טלעוו-רענעי ןופ יוװ ,ןיוש טּפאכעגפוא ךיז טָאה רע

 :טלמערדעגניירא םאזגנאל
 ?עדגיוו ,טינ טסּפָאלש וד ---
 אזא ,טרָאװ א סעּפע ןכוז ןוא ןעיירד ןעמונעג ךיז עדגיוו טָאה -- ...רעטָאפ ---

 ..ןגָאז ךיײא לעװ ךיא סָאװ ,טסייוו ריא --- ,ךעלרעכעל ןכאמ טינ םיא לָאז'ס ,טרָאװ
 טימ רעטערב-רעגעלעג עמערַא ענַײז ןופ ןָאטעג רעטנוא בייה א ךיז טָאה יווייל

 ;ץכערק א
 ?רעטכָאט ,ןגָאז רימ וטסליוו סָאװ ---
 ןבײהנָא ייז ןוא רעכיב עלעגעו א ןעמענ טלָאז ריא ,טכארטעג בָאה ךיא --

 | ...רעביטש יד רעביא ןריפמורא
 -אטימ ךיז טָאה ןבעל סָאד ,טכיל לארטש א ןופ יװ ,טּפאכעגפוא ךיז טָאה יווייל

 םיא ןוא רעגעלעג ןייז ףא םיא ןיא ןַײרא סַײר א ןבעגעג טכאנ רעד ןטימניא לָאמ
 ;לכיימש ןטכאוועגפוא ןדימ א טימ ןעדגיוו וצ םענָאּפ סָאד טעווערעקעגסיוא

 ןעמ טריפ יוזאיו .?עלעגעוו א ןיא ןעמ טריפ רעכיב ..?רעכיב עלעגעוו א --
 ?רעכיב ןענעייל ּפָאק ןיא טציא טגיל ןעמעוו ןוא ..?עלעגעוו א ןיא רעכיב סע

 רעצעמע יצ ,םעד ןיא טינ ךיז טלדנאה'ס זא ,ןגָאז טלָאװעג םיא טָאה עדגיוו
 -ערט א ןַײז לָאז .טקיטפעשאב ןַײז לָאז רע ,קיטיינ זיא'ס .ןיינ יצ ,רעכיב טנעייל
 םענופ ּפָאק םעד ןּפעלשסיורא ןווּורּפ לָאז רע יבא ...זיא-טינ-סָאװ ןַײז לָאז .רעג
 ;םיא יז טָאה טגָאזעג רָאנ ,..ףיילש ןשלעציה

 ליו טציא טשרע ?רעכיב ןענעייל ּפָאק ןיא טגיל סע ןעמעוו ,טסייה סאו ---
 ...ךוב א טימ ּפָאק םעד ןגָאלשראפ ךיז בוטש רעדעי

 -נשירפּפָא ןא ךָאנ יו ,טקעלאב ךיז ןוא טַײקליטש יד ןָאטעג ייק א טָאה יווייל
 | :קנארטעג ןקיד

 ?וטסניימ ,ןענעייל טע'מ ---
 ,סיוועג --
 ;ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש ןקידשעיי א טָאה יווייל
 ,ךיא ןיימ יוזא ...רעכיב יד טימ םענייניא ןּפעלשקעװא רעדרעמ יד ךימ ןלעוו --

 ןעוועטאר טנָאקעג טינ ןבָאה רעכיב יד ..ןעועטאר טינ ךימ ןלעװ רעכיב יד
 ,קלָאפ סָאד
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 טלא ןא ןפעלש וצ טכארבעג ץעגרע ןופ קעוואלס גָאט ןרעדנא ןפא טָאה ךָאד
 ךיז .רעכיב סָאטס א טימ ָאטעג רעד רעביא טזָאלעג ךיז טָאה יווייל ןוא ,עלעגעוו
 ץעגרע ןופ םיא ןעמ טפיול יצ ,טקוקעגמורא ךיז ןוא בוטש א ןבעל טלעטשעגּפָא
 ...ךַאנ טינ

 ,טארנעדוי ןיא "ןַײש, א ןעמוקאב טָאה ,דלָאגנייר עַײש ,סעדגיוו עטאט רעד
 -יזָאד רעד וצ .סענָאמכאר ןופ -- ,ץלא ראפ רעכיג .טינ ןיילא רע טסייוו ,סָאװראפ
 -ּפָארא ךיז טגעלפ סָאװ ,יוועלראב עשימ אב ןטעבעג ךָאנ רע טָאה "עזוזעמ, רעק
 רענעזעװעג סרעלדנאס יווייל ךרוד יירעקורד רעשידרערעטנוא רעד ןיא ןפאכ
 ,בראפ לסיב א ןעגנערב םיא לָאז רע ,קעטָאילביב

 ןופ ליוו דלָאגנייר רעטלא רעד סָאװ ,ןענאטשראפ טינ עשימ טָאה עליכטאכעל
 :טגערפעגרעביא םיא רע טָאה .םיא

 ?ךלָאגנייר עינאּפ ,בראפ ריא טפראד סָאװ וצ --
 ;ןָאטעג לכיימש א טָאה דלָאגנייר עַײש
 ןיא ךַײא טימ ןרירוקנָאק טינ ךיז ביײלק ךיא ,ןאמרעגנוי ,טינ ךיז טקערש --

 ...ןכאז-יירעקורד
 ,עשימ טגערפעגרעביא טָאה -- ?ןיינ ---
 ,עלילַאב --
 ?ןרירוקנָאק רימ טימ ךיז ריא טבַײלק ןעד סָאװ ןיא ---
 ;ןגיוא יד ןביוהעגפוא טָאה עַײש
 ...סעילציה יד ...ןראנּפָא ךיוא יז ךיא לעוװ רעשפע --
 :ןָאטעג ץכערק א טָאה רע
 ,ןיילא ריא טסייוו ,םינייקז ...םינייקז ןוא ...ןַײז טינ ןרָאט רעדניק ןייק זא --

 טינ סע טָאג טעװ זיא ...ייר רעטשרע רעד ןיא ...םינייקז יד טימ ןעוט ייז סָאװ
 -עדאפ טינ םיא סע טעװ ָאטעג יד ןוא ,דניז א ראפ ןדלָאגנייר עַײש ןענעכעראפ
 ןבראפסיוא ענַײז רָאה עװָארג עטלא יד טצװ רע ביוא ,סאגושעמ א ראפ ןענעכ
 ..עייכ רעד אב טשרודטולב יד ןצייר טינ ןלָאז ייז זא ,רילָאק אזא ןיא

 עייש ןוא ,ןעלסקא יד ןָאטעג קוצ א עּפראכ ןוא קעטייוו ןופ ןבָאה ןעשימ אב
 ;טצעזעגרָאפ טָאה

 זא ,ליפ ךיא רָאנ ...סעווָאמאה-ךעלאמ ןגעק ןַײש א ,ךיז טכאד ,בָאה ךיא --
 -- רעקראטש זיא סָאװ ןוא ...לטיווק א רימ ףא ןיוש טָאה סעווָאמאה-ךעלאמ רעד
 ךיז ךימָאל זיא ..,ןיילא ריא טייטשראפ -- רעסעמ ןַײז יצ ,ריּפאּפ לקיטש ןַײמ
 ..ןגיוא יד ןיא ןפראוו טינ םיא

 ;טנעה יד טימ ןָאטעג ריפעצ א טָאה רע
 קָאר ןצרוק לקיטש א ןָאטנָא ךיז לעװ ךיא .רָאה יד ןבראפרעביא ךיז לעוו'כ --

 טעוװ ץלא ןוא ,ץלא ןָאט לעװ ךיא .ךעלרעכעל ןכאמ ךיז לעװ ךיא .רעדניק יד ןופ
 ,..ףיילש םעד ךיז ףא ןפראוופורא ןזָאל טינ יידעק ,רעשָאק ןַײז
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 סָאװ ,טרָאװ סעדעי טקיטיגאב טלָאװ רע יוװ ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה עשימ

 -גּפאכרעביא ,טָאה דלָאגנייר עַײײש ןוא .דלָאגנייר עַײש ןופ ןעגנאגעג טולב טימ זיא

 ;:טצעזעגרָאפ ,םעטָא םעד קיד

 ךיז לעוװ ךיא רָאנ ,.טינ ךיא סייוו ,ןעוועטאר ךימ סעוו סָאד גנאל יו ףא --

 ,ןטלאה רימ ןיא ךיז טעוװ סעַײײכ סָאד זיב ,ןעווערבָאב

 ןדנווו ענעפָא טימ ,ענעדנושעצ א ,עטגָאיראפ א ,עייכ א יװ ,ןעזעגסיוא טָאה רע

 ךָאד טכוז ןוא ךיז םורא סיוט םעד םוטעמוא סעז סָאװ ,ןגיוא עקירעיורס טימ ןוא

 ,טכאדעג ךיז טָאה סע ...געווסיוא ןא ןופ טכודסיוא ןא ...געווסיוא לקערב א ייז טימ

 זיא רענַײז זדלאה רעד סָאװ ,םענייא אב יװ ,םיא אב ןטעברא ןעקנאדעג יד זא

 רע סָאװ ,ץלא טדערעד טינ ךָאנ טָאה סָאװ רָאנ ,ףיילש ןקידנעילט םעניא ןיוש

 ןריהעג יד ןוא ,ךיז ןסַײר ןגיוא יד ..זודלאה םענופ ּפָא םיא טּפוטש רע .ףראד

 ;םעטָא ןטצעל ןטימ זיא ,טנעה יד טימ זיא .רעביא םיא ךיז ןרעק

 טאמיק רע טָאה -- ,ךיז ןזָאל .טינ עּפראכ ןייק זיא'ס ...ץלא ןָאט לעוו'כ ---

 ..עמָאשענ רעד ןיא ןעײּפשנָא ןיילא ךיז טסייה --- ,טעּפָאסעג

 טנאה יד טגיילעגפורא םיא ןוא ןעשימ וצ טנעָאנ ןָאטעג ייג א סָאה רע

 :לסקא ןפא

 א ןענאטשראפ טינרָאג דלָאגנייר עַײש רעטלא רעד טָאה ,ןאמרעגנוי ,ַײא ---

 ייקעטייוו ראפ ,,,טינ טריּפארק ץראה סָאד סָאװ ,שעדיכ א טעשָאּפ זיא'ס זא ..,ןבעל

 זיא'ס רעוו ...ןעדירפ ןוא ןקעטעמ טימ ...רעדניק טימ טאהעג ןָאט וצ ...ןעיאזיב ןוא

 ןיא ,ָאד טָא ,טציא טשרע קנאדעג ןיא ןעמוקעג רימ זיא ,זדנוא ןופ טכערעג ןעוועג

 ,םענָאּפ סָאד רָאנ טםינ ןרימשסיוא ךיז טנעה ענַײמ טימ ףראד ךיא ןעוו ...רעווייק

 עשישטַײד יד סָאװ טינ .,.ףָארטש ןַײמ זיא ,סיוא טזַײװ ,סָאד טָא ...עמָאשעג יד רָאנ

 -עגּפָא ןא טימ ..עקאמ א סָאד .ןיינ ,עמָאשענ יד ןעמענוצ רימ אב ןליוו רעקנעה

 יז ךיא לעװ ,טנאידעמָאק א יװ ,םענָאּפ ןטרימשעגסיוא ןא טימ ןוא ּפָאק ןטבראפ

 ןבעל סָאד לַײװ ,ראפרעד טינ זיא ,סע וט ךיא ביוא ןוא .ןבענּפָא טינ עמָאשענ ןיימ

 םענָאּפ ןיא ןעַײּפשנָא טימרעד ליוו ךיא סָאװ ,ראפרעד רָאנ ,רעַײט יוזא רימ זיא

 -ָאק רעַײא רעביא טעב'כ ,טסייה ראזג םעד ןעמענָא ןוא טַייקלדיײא ןיא ןליּפש ,ייז

 קאב ןיא ןָאט ּפינק א ךיז ןגָאז םינָאראנ שטָאכ ,רעכָא ןיא ןשוק ןיילא ךיז ,דעוװ

 ?ןעמעוװו ראפ זיא .ןענַײז רימ עצלָאטש אראפ סָאװ טָא .ןייטש לָאז בראפ יד ןוא

 רָאנ ,ןעז טינ סע ןלעוװ ייז שטָאכ .רעדניק ענַימ ראפ סע וט ךיא ?רעזאכ א ראפ

 ,ויוכ רעטצעל ןַײמ זיא סָאד .ןייגרעד ייז וצ סע טעװ ,ןבעל ןביילב ןלעוו ייז ביוא

 ,סנייצלא זיא --- סָאװ טימ .ךיז ןלעטשנגעק .ייז לָאצ ךיא סָאװ

 עַײש ןסעדנּוװראפ-עמָאשענ םעד ןרעהסיוא וצ רעווש ןעוועג זיא ןיוועלראב

 ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ ןוא ןגיוא עטזָאלענּפָארא טימ ןענאטשעג זיא רע .דלָאגנייר

 ףא יא ,םיא ףא יא דלָאגנייר עַײש ןטלא םענופ ןלאפעג זיא סָאװ ,טרָאװ ןדעי וצ

 "נייר עַײש זא ,טכאדעג ךיז טָאה םיא ןעוו ןוא .טלעוו רעד ףא יא ,רעדניק ענַײז

 :ריט רעד וצ ןָאטעג קוק א רע טָאה ,טקידנעעג טָאה דלָאג
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 .ןעגנערב ךַײא לעװ ךיא .דלָאגנייר עינאּפ ,ןעגנערב ךַײא לעװ ךיא --
 ,טנייה ךָאנ ןעגנערב רימ ןטעב ךַײא ליוו ךיא --
 ,דלָאגנייר עינאּפ ,ןַײז טעוו'ס --
 ןעוועג ריא זיא'ס ,ןטבראפעגרעביא ןא ךָאנרעד ןעזרעד ןיוש םיא טָאה עדגיוו

 ,ץלָאה טבראפעגּפָא יו ןעזעגסיוא טָאה רענַײז ּפָאק רעד .ןקֹוק וצ םיא ףא ענדָאמ
 טקוקעג ריא ףא ןבָאה ענַײז ןגיוא יד .לבעמ םענעכָארבעצ ןטלא םענופ סעּפע יו
 .לָאק טרעדנעעג א טימ ריא וצ רע טָאה טגָאזעג ןוא .דָאמָאק ןטלא םעד ןופ יו

 וד זא ,םעד בילוצ טינ ןָאטעג ךיא בָאה סָאד ...רעטכָאט ,רימ ףא טינ קוק --
 -פִא םיא סע טעװ רעשפע ...סעווָאמאה-ךעלאמ רעד רָאנ קוק רימ ףא טסלָאז
 ,..סנַײמ דניק ,שעפענ-סעמגא ןייק טינ רימ ףאשראפ .טינ קוק .ןסיוטש

 .טַײקיטכעמנָא ןוא ןעיָאזיב ןופ טקיטשרעד טרעוװ יז זא ,טליפעג טָאה עדגיוו
 ןיא ןעניפעג ןפראד טַײקיטכעמנָא יד טָא ןוא ןעיאזיב רעד טָא זא ,טליפעג טָאה יז
 ...סָאװ ןיא ןוא יוזאָיו ,טינ ןיילא ךָאנ טסייוו יז .קורדסיוא זיא-טינ"ןכלעוו א ריא
 -רעביא ןיילא ךיז טרעוו יד ןבָאה טינ עליפא יז טעװ ,ןעשעג טינ טעוו'ס ביוא רָאנ
 ,לגרָאג םעד ןעזירה

 יז זיא ,ןָאטעג קוק א לָאמ עטשרע סָאד ריא ףא טָאה שועדאט ןעוו ,רעבירעד
 ,ןעשעג לָאז סעּפע ,ןגיוא עטכאמראפ טימ טיירג ןעוועג

 רעייפ קיטש א וצ טגָארט עמ יװ ,ריא וצ קילב ןַײז ןגָארטעגוצ טָאה שועדאט
 ,ףַאטש-סיירפוא וצ

 ,ןשטנעמ יד טָא ןופ .דרערעטנוא רעד ןופ ,ןבעל ריא ןביײהנָא ךיז טעוװ ָאד טָא
 ןענַײז סָאװ ,רעלדנאוומוא יד טָא ןופ .טכענ ןייק ןוא געט ןייק טינ ןּפָאלש סָאװ
 טרעדנא ןצנאגניא ןענַײז ייז .רעטרע ערעדנא ןצפופ ןיא יא ,ָאד יא קיטַײצנייא
 ,ןטעּפשימ ייז רָאנ ,קידלוש סעּפע ןיא יז ןענַײז יצ ,טינ ךיז ןגערפ יז .ןשטנעמ
 ,טוג ,סנייא ןעניוועג ןוא ןעצ ןרילראפ ייז .ןגעק ךיז ןלעטש ייז .ןענָאק ייז סָאװ טימ
 ךָאנ יז טָאה סָאװ .טוג ךיוא זיא ,טינ ביוא .ןעצ יד ןופ ענייא ןַײז יז טעװ רעשפע
 רעד ?רעקעטָאילביב רעד ,רעלדנאס יווייל יװ ,ןטראוו רעשפע ?ןטראוו ןוא ןציז וצ
 -עג ךיז טָאה ןבעל ןגייא ריא .עינָאלד רעד ףא זיא עכַאּפשימ ריא ןופ סגאלאב
 טנגעזעג ךיז ןבָאה קעוואלס ןוא יז ןעוו ,טכאנ רעקידעכורעוואז רענעי ןיא טקידנע
 ,טלעוו רעד טימ רָאנ ,ןדראנרעב טימ רָאנ טינ גוב םאב

 ןוא .ןגָאז ריא טעװ שועדאט סָאװ ,טראוועג רעטיצ ןקידנסַײרפוא טימ יז טָאה
 -פוא וצ רעיַײפ קיטש א וצ טגָארט עמ יװ ,ריא וצ קילב ןַײז ןגָארטעגוצ טָאה רע
 ,ףָאטש-סַײר

 ?עדגיוו ,ןטעברא וצ טיירג טַײז ריא --
 -רעד עסיורג עריא ,ןגיוא עריא טרעטיצעגסיוא ןבָאה -- ,טיירג ןיב ךיא --

 ,ןגיוא עקירעיורט-שירעדניק ךָאנ ןוא ענעקָארש
 ןוא ענעקָארשרעד א ?ןעוו :טגערפעג טינ טָאה יז !סָאװ :טגערפעג טינ טָאה יז

 טגיילעגרַאפ ריא טלָאװ רע יװ טינ ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג יז טָאה ,עראבקנאד א
 רעקאלפ םענעטלאהעגנַײא אזא טימ טלָאװ רע יװ רָאנ ,ןבעל סָאד ןלעטשנַײא ןייג
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 -רעד עריא טימ ןרעטיצ יװ ,טינ רעמ ןָאק יז ןוא ,עביל ןיא טרעלקרעד ריא ךיז
 ,ןגיוא עקידנּפאזנייא ןוא טנעקַָארש

 יז שועדאט ןיוש טָאה -- ,עדגיוו ,טַײז רעשירא רעד ףא ןייג טעו ריא --
 ,גנונעדרַאראפ א ריא ןבעגעג ןיוש רָאנ ,טגערפעג טינ

 ,טסּוװעג טינ טָאה יז .עמָאשענ יד ןוא ץראה סָאד טלכיימשעג טָאה ןעדגיוו ןיא
 רָאנ ,ראפעג ףא טינ טייג יז זא ,ןעמוקעגסיוא ריא אב זיא'ס ,ןרעפטנע וצ יוזאיוו
 יד ןופ ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא סָאװ ,ענעסאכ רעד ףא טינ ..ענעסאכ א ףא
 ריא ףא .ןסירעגפוא ןרעוו ןלעו רעדרעמ יד ּוװ ,ענעסאכ רעד ףא רָאנ ,רעדרעמ
 ןליוּפ םענערָאװעג-װערָאכ םענופ ענעסאכ רעד ףא ,ענעסאכ דעסעמע

 טרעקעגמוא ךיז טָאה יז סָאװ וצ ,יז טסייוו ,ןַאטעג טכארט א יז טָאה ,טציא
 ,סעָאט סיוא .סעָאט םעד ראפ ןקינַײּפ טינ רעמ ךיז יז טעוװ טציא ..,טרָאד ןופ

 םיטש סעשועדאט ןופ ריא ףא ןבילבעג זיא סעּפע זא ,טליפרעד טָאה עדגיוו
 -יטפערק רעסייה טימ טלקיוועגמורא יז טָאה סע .ןּפאטנָא סע ןַאק עמ סָאװ ,סניוזא
 רעד ןופ ןיילא יז זיא סעּפע .ריא ןיא קינייװניא ןעגנורדעגנַײרא זיא ןוא טייק
 ץעגרע זא ,טכאדעג ריא ךיז טָאה'ס ןוא .רעקיטפערק ןוא רעפייטש ןרָאװעג םיטש
 ,ריא םורא ןוא ריא ןבעל טנעָאנ םיטש רעקיזָאד רעד ןופ גנאלקּפָא רעד ךיז טגָארט
 ,לָאקרעדיװ םעד טָא ףא ןָא ךיז יז טסיוטש ,רעק ןייק טינ טציא ךיז טיג יז ּוװ ןוא

 םעד ריא וצ ןסיוטש ןוא ןגעוואב ,ןפור יז טצעזעגרַאפ טָאה לָאקרעדיװ סָאד
 -טנא ןוא ןגנערטש םעד טקנעדעגראפ טָאה יז .לריוג ןקידנרעוו ןריובעג יינסָאדּפא
 עפראש יד .שטנעמ ןטיובעג טסעפ םעד אב טכיזעג םענופ קורדסיוא םענעדייש
 ץלא ךָאנ זיא קילב ןכעלגנירדכרוד ןַײז ןופ ץיה יד ןוא ליפָארּפ ןַײז ןופ גנונעכייצ
 ,םיא ןופ םעראוו ןעוועג ץלא ךָאנ ריא זיא/ס ,ריא םורא טפול רעד ןיא ןעוועג

 ירפרעדניא ןדעי טגעלפ רע .קעוואלס טלעטשעג ךיז טָאה ןגיוא עריא ראפ
 ףא טאלג לָאמא ,ןאב רעד וצ לָאמא -- טעברא ענשזרָאטאק ףא ןרעוו טריפעגסיורא
 טָאה טכיזעג ןַײז .טנװָא ןיא טעּפש ןרעקמוא ךיז טגעלפ ןוא -- ןרעוו טקינַײּפעג
 ןופ ןשָאלראפ ןענַײז ןגיוא ענַײז ..,טינ לָאמוצ םיא טנעקרעד יז .טרעדנעעג ךיז
 ,ןרעקמוא ךיז רע טעװ יצ ,רעכיז טינ ןעמ זיא לָאמנייק .ןַײּפ ןוא טַײקנגָאלשרעד
 ,קעווא טייג רע ןעוו

 -לא רעד ןעוו ,טיילגאבסיורא יז טָאה קעוואלס יװ ,טנָאמרעד ךיז טָאה עדגיוו
 ,ריא ךָאנ ןעמוקעג זיא ךעשטיָאװ רעט

 "אט רעביא ביג ןוא -- ,טגָאזעג ריא רע טָאה --- ,עדגיוו ,טיירג ךיז ךאמ ---
 -עגרעביא ןזיוואב ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא זא ,םיא גָאז ,..קיטכיזרָאפ ןַײז לָאז רע ,ןשועד
 ...סעקישטשוויזנעפעד ענענַאט

 ךיז טלָאװ רע יוװ ,טייקטבילראפ אזא טימ ןגיוא יד ןיא טקוקעג ריא טָאה רע
 ,טנייוו רע זא ,טכודעג ךיז טָאה ריא ...ןיירא ייז ןיא ןצנאגניא ןסירעג

 -עדיישטנא ןוא רעגנערטש רעד ,רעטרעוו סעשועדאט ןופ לָאקרעדיװ סָאד .ןיינ
 -רעכיז יד ,ליּפָארּפ ןַײז ןופ גנונעכייצ עפראש יד ,טכיזעג ןַײז ןופ קורדסיוא רענ
 גנאל טַײצ א טגלָאפראפ סָאװ ,ןגיוא ענייז ןופ ץיה יד ןוא טָארט ןַײז ןופ טַײק
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 לפיוו ףא ,ליפיוזא ריא טימ ןָא ךיז רעק ץלא סָאד -- ,קוק א טיג רֶע יו ,םעד דָאנ

 .טַײז רעשירא רעד ףא ךיז ןפראוורעבירא ריא ןופ טקארטיטּפיוה ןפא טגיל סע

 ,טינ רעמ ןוא

 ףא ןעוועג ,ןליירפ עשיליוטאק עקיטכרָאפסטָאג עליטש א יוװ ,עדגיוו זיא טציא

 -נאגעג רעלוגער זיא יז .רָאסעּפָארּפ ןטעגראהרעד א ןופ ענַאמלא ןא אב ריטראווק

 -ָאל ריא ל?פייווצ ןייק ןפורעגסיורא טינ םענייק אב טָאה'ס ןוא ,רעטסיולק ןיא ןעג

 ,טכאמ רעשיטנאּפוקָא רעד ראפ שינעדנעטשראפ עלאי

 א טריפעג טָאה ריטראווק רעקידלושמוא ריא וצ לאנעסרא ןשישטַײד םענופ

 ןטסדנימ םעד ןָא עליכטאכעל זיא רעוועג שטעוונאגעגסיורא סָאד .געוו רעמייהעג

 -- ךעשטיָאו ןטלא םענופ ףליה רעד טימ ,םעדכָאנ ןוא ריא וצ ןעגנאגעג סכאדראפ

 ,ָאטעג ןיא

 ןעדגיוו טַײז רעשירא רעד ףא ןדניבראפ טגיײלעגרָאפ טָאה ןסָאנ ןעוו ,רעבירעד

 ;טגערפעגּפָא גָאלשרָאפ ןקיזָאד םעד שועדאט טָאה ,עקסלעטיוו לטע טימ

 .יערעכליב ףא ,ןכאז ערעכליב ףא ןפראד רימ ןלעוו ןעדגיוו ---

 .ןארָאטסער ןשישטייד א ןיא עקטנאיציפָא סלא טשבראצג טָאה עקסלעטיוו לטע

 אקסלאצרעמ אגיוודאי ןופ ןעמָאנ ןפא ןטנעמוקָאד עשיליופ עטוג טאהעג טָאה יז

 רעד רעסיוא ןוא טָאטש ןלייט עלא ןיא ןגעוואב יירפ ךיז ןטיײקכעלגעמ עטוג ןוא

 ןבָאה סָאװ ,םירעכָאכ ןוא ךעלדיימ טימ ןעגנודניבראפ טאהעג טָאה יז .טָאטש

 ךיז ןבָאה סָאװ ,עקיניא טימ ןוא ,ןעגנומענרעטנוא ששישטַײד יד ףא טעבראעג

 .טעברא רעלאגעלמוא ףא ןענופעג

 רעטכָאס עקיטסולסנבעל ,עטנוזעג עקירָאיקיצנאוװצ-ןוא-ייווצ א ןעוועג זיא סָאד |

 ןקיטסבראה-גנוי א ןיא טעגראהעג ןבָאה ןשטַײד יד סָאװ ,דימש רענימָאלַאװ א ןופ

 .עינזוק רעד ןבעל עלעטעטש ןיא ירפרעדניא קיטיירפ

 יד ביִלֹוצ ןשטייד עכיוה .עינוק רעד וצ ןטירעגוצ ייז ןענייז ןעייווצניא

 ייז יוװ ,ןעזעגסיוא רעטַײר יד ןבָאה טכיזעג טפלעה א רעביא סעקעשאד עצראווש

 ןיא סָאד ןוא ,דרעפ יד ןופ ןעגנורּפשעגּפָארא ןענַיז ייז .סעקסאמ ןגָארטעג ןטלָאוװ

 טימ .ייז ראפ ןלעטש ךיז ןוא ןייגסיורא ףראד דימש רעד זא ,לאנגיס רעד ןעוועג

 ,רעטָאפ סלטע זיא ,ךעטראפ א ןיא ןָאטעגנָא ,טנעה עטנוזעג ףא לברא עטעשטאקראפ

 ךיז ןוא עינווק רעד ןופ ןעגנאגעגסיורא ,יקסלעטיוו םִיאכ דימש רענימָאלָאװ רעד
 ,ןשטייד יד ראפ טלעטשעג

 -- .דרעפ יד ףא דימש םעד ןָאטעג זיו א רענייא טָאה -- ,ןדימשרעטנוא --
 ,עדוי ,טמאזעג טינג .לענש

 יד ןוא דרעפ יד טכארטאב ץפיז ןפיט א טימ טָאה דימש רענימָאלָאװ רעד

 ןטלאהאב ךיז ןסייהעג ץלא ראפ רעירפ ןוא בוטש ןיא ןעגנאגעגניירא ,ןשטַײד

 :ןעלעטע
 .רעייפ א טנערב עס .רעטכָאט ,ןעז טינ ָאד ךיד ןעמ לָאז עגער ןייא ןיא --

 .סרעליוק יד וצ ןעגנאגעגסיורא לָאמאכָאנ רע זיא ןיילא ןֹוא
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 רענייק ,ליטש ןוא קאוזָאלב םאב בַײװ ןַײז טלעטשעגקעווא ךיגפא טָאה רע
 ;ליױמ ןטימ יו ,ןגיוא יד טימ רעמ ןָאטעג גָאז א ריא ,ןרעה טינ לָאז

 ..?לדנייש ,דגיק סָאד ---
 רעד וצ קידנקוק ,קאזזָאלב םעד ןגיוצעג ןוא ּפָאק םעד ןכָארבראפ טָאה לדנייש

 .רעטצנעפ ןיא בוטש
 "ראפ זיא סָאװ ,גיוא ןא ףא יוװ ,לבַײה א טגיילעג ךַײלג ךיז טָאה רעטצנעפ ןפא

 ענעזָאלבעצ סָאד טנַײשעגּפָא טָאה ביוש רעד ןיא .טייקדנילב טימ ןרָאװעג ןגיוצ
 יקסלעטיוו םִיאכ דימש רעכעלקילגמוא רעד טָאה םעד ןיא סָאװ ,ןרָאה םענופ רעַײפ
 ןָא ךיז טוט סע יװ ,טקוקעג .םאזגנאל טילגעג סע טָאה רע .ןזַײא סָאד טילגעגנָא
 ךיז ןבייה ייז יו ןוא ןצעזאב םעד ףא ךיז ןעמענ ןעקנופ יװ ,רעטנוצ ןקידנעילג ןיא
 עטשרע סָאד .טכארטעג סעּפע ןוא טקוקעג טָאה רע .םעד ןופ ןעילפרעדנאנאפ ןָא
 טכארטעג רָאנ .ןזַײא סָאד ךיז טילגעצ'ס יװ ,ךעלטקניּפ יוזא ,ךיז טכאד ,רע טעז לָאמ
 יד ךרוד טזָאלעגכרוד ןוא ןרעטש םעד טשטיינקעגסיוא עלַײװ עלא .לענש רע טָאה
 ןעמונעג טָאה'ס ןעוו ןוא .ןרָאה םענופ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,ץיה יד ןשטיינק
 :בַײװ ןַײז וצ ןגיוא יד ןָאטעג ףרָאװ א רע טָאה ,רעַײפ סָאד ןעקנאצ

 ,לדנייש ,קאוזָאלב םעד רעקידעבעל --
 ךרוד ןעּפָאס ןעמונעג טָאה יז ,סעשָאלאכ ןופ יװ ,טּפאכעגפוא ךיז טָאה לדנייש

 -רעדיוו ןרָאװעג זיא רעַײפ סָאד זא ןוא .עמָאשענ יד ןעכָאפסיורא ןוא קאזזָאלב םעד
 :ןָאטעג גערפ א יז דימש רעד טָאה ,קישאר לָאמא

 ?עלעטע ןטלאהאב ךיז טָאה ּוװ ---
 ןופ ןוא עלעטעטש עטקיטשרעד סָאד טכארטאב ,ןענאטשעג ןענַיײז סרעליוק יד

 עקילעפוצ יד ןיא ןסיש ןעמונעג ,סעװָאקדָאּפ יד ףא קידנטראוו ,טַײקילַײװגנאל
 ,רעייגייבראפ

 עטצעל ןיא ןפרָאװעג דָיי רעטעדנווװראפ-טיוט א ןיוש ךיז טָאה געוו ןטימניא
 םעד טצכערקעגסיוא ןוא ,דמאז ןפא רעטרעדַײלשעגסיױרא ןא ,שיפ א יװ ,ןפמארק
 : .םעטָא ןטצעל

 -- ,ריא אב ןטעבעג דימש רעד םִיאכ ךיז טָאה -- ,לדנייש ,ןיהא טינ קוק --
 | ...סעַײכ יד ,טציירעצ ןיוש ןענַײז יז ,טינ קוק

 -ברוד ןוא ןגיובעגסיוא טנעה סמיאכ ןיא ןעוועג ןיוש ןענַײז סעװָאקדָאּפ ייווצ
 .ןזַייא טנערּפ רעטצעל רעד טילגעג ןיוש טָאה ןרָאה ןיא .טרעכעלעג

 ,גָאז א טגנאלרעד ןוא רעטצנעפ ןיא ןָאטעג קוק א שטַײד ןייא טָאה םעצולּפ
 :דרעוװש רעד טימ קידנטייט

 ,דימש ,קאזזָאלב םעד ןעִיצ ריד ןייגסיורא ןליײרפ יד לָאז --
 ,ּפָאק ןיא ןריהעג יד ןבעגעג רעביא רעק א ךעלקילבנגיוא ךיז ןבָאה ןעמיאכ אב

 ,רעַײפ טימ יא עטליפעגנָא ,ןגיוא טימ ןעלדנייש ןַײז ףא ןָאט קוק א ןזיוואב טָאה רע
 | ,טולב טימ יא

 םעד ןָאטעג סיוא יירד א םִיאֹכ טָאה --- ,טלעוו רעד טימ ,לדנייש ,ךיז ןגעזעג --
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 -ךעלאמ םעד ,טינ םיא טסלעפעג וד -- ,רעַײפ םעניא ןזַײא טנערּפ ןטילגעגנָא
 | ...סעוװָאמאה

 ןסירעג ךיז ןבָאה ןגיוא עריא .טדער םִיאכ סָאװ ,ןענאטשראפ טינ טָאה לדנייש
 יד ֹזא ,רעקלא ןרעביא םורא טפיול עלעטע זא ,טליפרעד טָאה יז .ןַײרא בוטש ןיא
 ןרעדנא םעד ןבעגעגרעביא ןיוש טָאה שטַײד ןייא ןוא .ןעזרעד יז ןבָאה םיכצָאר
 םעד ןבעל ןענאטשעג ןיוש רע זיא ןיילא ןוא ,ןטלאהוצ סע לָאז רענעי ,למַײצ סָאד
 ;טלייעגרעטנוא םיא ןוא דימש

 .רעלענש ,עדוי ,רעלענש ---
 ,סעװָאקדָאּפ ייווצ יד ןזיוואב םיא טָאה םִיאכ
 ...ןיוש ,עלעראה ,ןיוש ---
 רעדיילש א ייז ןוא טנאה ןיא סעװָאקדָאּפ ייווצ יד ןעמונעג טָאה שטַײד רעד

 ,קאזזָאלב םאב ןענאטשעג זיא סָאװ ,ןעלדנייש ןיא ןָאטעג
 ,ןליירפ יד ...עדוי ,סָאד טינ --
 טָאה ,למַײצ םאב ןטלאהעג טציא טָאה שטַײד רעטייווצ רעד סָאװ ,דרעפ סָאד

 -ַאפ ןטכער םעד טימ ןוא ךייה רעד ןיא עדרָאמ יד ןָאטעג סיראפ א עליו רעדעי
 עשזריה ןלעג א ,ךיז טכאד ,טָאה רע .דרע יד ךיז רעטנוא ןבָארגעג סופ ןטשרעד
 סָאװ ,יקסלעטיוו םִיאכ ,דימש ןטילגעגנָא םעד טכאדעגסיוא ךיז טָאה יוזא .ןָאטעג
 ץטגַאיעג א -- ןעלעטע רעסיוא ,ןעזעג טשינרָאג רעמ טציא ןבָאה ןגיוא ענַײז
 ,יקסלעטיוו םִיאכ דימש רעד ,ןעזעג רע טָאה ךָאנ ןוא .שטַײד םענופ רעקלא ןרעביא
 ,ןימָאלָאװ לטעטש עטקיטשרעד סָאד ,קעטייוו ןַײז טימ רָאנ ,ןגיוא יד טימ טינ
 -יילשעגסיורא ןא יו ,טלּפאצעג ךיז טָאה םיא ףא סָאװ ,ךאילש ןקידמאז ןטיוט םעד
 םעד םורא רעייפ סָאד ןעזעג רע טָאה ךָאנ ןוא .דֵיי רענעסָאשרעד א ,שיפ רעטרעד
 םעד ןעזעג רע טָאה ךָאנ ןוא .קאזזָאלב ןטימ ןזָאלבעצ טָאה לדנייש ןַײז סָאװ ,ןרָאה
 ןוא ;עקסאמ א יװ ,ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,שטַײד ןטעשויעצ ןפא קעשאד ןצראווש
 ףא רָאנ טינ שטַײד םענופ רעטרעװ עקידנעירב ןוא עקיכעטש יד ןענַײז ןלאפעג
 ,טָאטש רעד ףא ןוא ,סאג רעד ףא ןוא ,רעטכָאט ןַײז ףא ןוא ,בוטש ןַײז ףא רָאנ ,םיא
 ;טלעוו רעצנאג רעד ףא ןוא

 ,ןליירפ יד ,עדוי ,רעלענש ---
 זיא סָאװ ,רעדרעמ ןפא טקוקעג קילבנגיױא ןייא זיולב יקסלעטיוו םִיאכ טָאה

 ,לעפאב ןַייז ןרעוו טליפעגסיוא לָאז'ס זא ,קידנטראוו ,ןרָאה םוצ טראה ןעגנאגעגוצ
 ןַײז ןופ יא קיטַײצניײא ןסירעגסיורא ךיז טָאה סָאװ ,טרָאװ קיצנייא-ןוא-ןייא טימ ןוא
 --.טולב ןיא סנעקנוטעגנייא ןא ןוא סנדנוצעגנָא ןא יוװ ,ןגיוא ענַײז ןופ יא ,ליומ
 "עגמוא רעד ןופ טולב ןיא ,געוו ןטימ ןפא דַיי םענעסָאשרעד םעד ןופ טולב ןיא
 ןטילגעגנָא םעד טּפאכעגסיורא רע טָאה ,טולב ןגייא ןַײז ןיא ןוא לדנייש רענעלאפ
 םענופ ןָאטעג רעטאלפ א טָאה טַײקטילגעגנָא עטיור יד זא ,יוזא ןזַײא טנערּפ
 רעד רעביא ,עינזוק רעד רעביא ןוא ,ןָאפ עקידנרעקאלפ א יװ ,ךייה רעד ןיא ןרָאה
 -ָאק םעד ןטינשעגנייא ןגיובנגער א יװ ךיז טָאה טָאטש רעצנאג רעד רעביא ,סאג
 ;יירשעג סלעוו
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 !אנ --
 -ניירא זיא ,עקסאמ א יװ ,ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,קעשאד ןצראווש םעד ךרוד ןוא

 ןזיוואב טָאה רע .רעדרעמ םענופ ןבראש םעניא טנערּפ רעטילגעגנָא רעד ןעגנאגעג

 עכעלטע ןפולּפָא ןזיוואב טָאה רע .דרעפ סָאד יװ ,עשזריה ןלעג א ,ןָאט עשזריה .א
 .דרע רעד וצ ,ּפָארא קעטייוו ןטימ ךאילש ןטימ ןפא ןָאט רעגלאוו א ךיז ןוא טירט

 יד קידגבַײר .עטָאלב רעקידמאז רענעקורט רעד רעביא ןראש לסיב א ךָאנ ךיז ןוא

 טראשעגוצ ךיז ןפמארק עטצעל יד טימ רע טָאה ,ּפָאק ןטימ קידנעיירד ןוא עדרָאמ

 ןענַײז ייז ןוא ,סיפ יד ןָאטעג בייה א ךָאנ טָאה רע .דִיי םענעסָאשרעד םעד וצ
 ,ץלָאה ךעלקיטש יו ,ּפאלק ןטיוט א טימ ןלאפעגּפָארא

 ,דרעפ עדייב טימ ןפָאלטנא שטַײד רעטייווצ רעד זיא טונימ רעסייה רעד ףא

 טָאה עלעטע רעבָא .ןימָאלָאװ לטרעפ ַײרד טעליוקעגסיוא ןעמ טָאה םעדכנָאנ ןוא

 אגיוודאי ןופ ןעמָאנ ןפא טנעמוקָאד ןשילױּפ ןטוג א טימ ןוא ןרעוו םעלענ ןזיוואב

 ךיז םעד קנאדא ןוא ןארָאטסער ןשישטַײד א ןיא ןטעברא ןלעטש ךיז אקטלאצרעמ

 ןבָאה סָאװ ,רעלדרערעטנוא יד טימ ןעגנודניבראפ ןּפינקנָא טַײקכעלגעמ יד ןפאש
 ,טָאטש רעד רעסיוא ןוא טָאטש ןיא ןענופעג ךיז

 אקסלאצרעמ אגיוודאי טָאה ,ןארָאטסער םעד טכוזאב ןבָאה סָאװ ,ןשטייד יד אב

 ריש *טיײהנייש רעשינלָאּפ, רעקיזָאד רעד ןיא ןבָאה עקינייא .,ןעוועג ןייכ-עסיונ

 עקסלעטיוו לטע רָאנ .עסאר רעשינָאטװעט רעד ןופ םינָאמיס ןייק טקעלּפטנא טינ

 לָאמא :טגנאלראפ טינ ךאס ןייק גנונעקרענא רעסיורג רעקיזָאד רעד טָא ראפ טָאה

 עשינלָאּפ,, יד ןוא .טָאטש רעטייווצ א ןיא עוויורק א וצ ןרָאפוצ ףא זַײװסיױא ןא
 ,טלעיוּפעג טָאה "טייהנייש

 ןבעגעג ןסיוו וצ ,יקסווָאכישזג ןאי ,רעלדניבראפ א רענייא טָאה טַיצ רענעי וצ
 עיצנאטס-ןאב רעטנעָאנ א ןופ רעטעמָאליק עכעלטע זא ,ןשועדאט ןוא ןרעדנאסקעלא

 געוו ןכלעוו ףא ,םינָאמיס ןזיװעגנָא טָאה רע .רעפראוונליוק א טקעמשעגנָא רע טָאה

 ףא זא ,ןבעגעג ןסיוו וצ רע טָאה ךָאנ ןוא .ןבָארגאב זיא רעפראוונליוק רעד ּוװ ןוא

 ףראד עקידרעטַײװ סָאד .ןאב רעד זיב ןלעטשוצ רעפראוונליוק םעד רע טמענ ךיז
 ,דרערעטנוא רעד ןופ ןרעוו טגרָאזאב

 םענייא ןדעי טָאה רעפראוונליוק א ָאטעג ןיא ןעמוקאבניירא טייקכעלגעמ יד

 ,טלגילפאב ןוא טגערעג
 :ָאטעג ןיא רעפראוונליוק א
 ?ןאב רעד ןופ סיורא םיא ןעמ טמוקאב יוזאיוו רָאנ
 -- .ןרעדנאסקעלא וצ טדנעוועג שועדאט ךיז טָאה --- ?וטסגָאז סָאװ ,לָאגנָאמ ---

  ?עבאגפוא עקיזָאד יד רעביא ןעמ טיג ןעמעוו
 .ןרעדנאסקעלא אב רעפטנע םעד טּפאכעגסיוא ןסָאנ טָאה --- ,טָאטש רעד --
 ,טראוועג ןוא ןרעדנאסקעלא ףא טקוקעג טָאה שועדאט
 .טדערעגסיורא ןסָאלשטנא רָאנ ,םאזגנאל רעדנאסקעלא טָאה --- ,ךעלדיימ יד ---

 .שועדאט טגערפעג טָאה --- ?רערעכיז זיא ייז טימ זא ,טס?ימ וד ---

 .ןעדגיוו טימ ןעלטע ןדניבראפ ןגעק זיא שועדאט זא ,טסּוװעג טָאה רעדנאסקעלא
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 טַײצ עצנאג יד ךיוא טָאה רע .עדייב ןרילראפ טינ יז ןעמ לָאז ,לאפכרוד א רעמָאט
 רעפראוונליוק א ףא גנונעפַאה יד טָאה ָאד רעבָא .קנאדעג םעד טָא אב ןטלאהעג ךיז
 רעד טָא ףא ןשטנעמ עקיטאּפ רעמ ןייק ןוא ,ןראפעג עלא טשיװעגּפָא ָאטעג ןיא
 ;םיטש ןיא טַײקנסָאלשטנא טימ ןַאטעג גָאז א רע טָאה .טינ רע טעז עבאגפוא

 ...ןזָאלראפ ךיז ןעמ ןָאק ןעדגיוו ןוא ןעלטע ףא זא ,ןיימ ךיא --
 ,ןשועדאט וצ ןגיוא יד טימ טדנעוועג ןסָאנ ךיז טָאה -- ?ןרָאּפפיוגוצ --
 ,קילב םעד טזָאלעגּפָארא טָאה רעדנאסקעלא
 זא ,סייוו ךיא .עקיזיר עסיורג א זיא'ס זא ,טלעטשעגנייא זיא'ס זא ,סייוו ךיא --

 ךיא .ןָאטּפוא טשינרָאג טציא רימ ןלעוו עקיזיר רעסיורג ןָא רָאנ .ןגעק זיא שועדאט
 ,סנַײמ ףא ייטשאב

 ,ןסָאנ טַײקעג ךיז ראפ טָאה -- ..?עדגיוו ןוא לטע --
 טפראדעג ָאד טלָאװ רע יװ ,ןגיוא יד וצ עינָאלד יד טעילוטעגוצ טָאה שועדאט

 ;סאדאה-וועשיי ןרעווש א ןבָאה
 ...סָאװ רעמָאט ...סעקשידִיי עדייב ןענַײז ייז --
 ,ןלאפראפ ַײסיוװיײס זיא ,סָאװ רעמָאט ןוא .סנרעלדרערעטנוא עדייב ןענַײװ ייז --
 "ונעג ןסָאנ ךיז טָאה --- ,סיוא טינ דָארג טכאמ ,עשידִיי ןענייז יז סָאװ ,סָאד --

 ךיז ןלָאז ייז ,ןלעיױּפ ייז אב טעװ עמ זיב -- ,טַײז סרעדנאסקעלא ףא ןלעטש ןעמ
 ףא רָאה ןסקאוו ןבייהנָא ןשטַײד יד אב טעװ ,סעקשידִיי ןענַײז ייז זא ,ןַײז עדיומ
 א .רעווש ןַיז טעשַאּפ יז טעוו'ס ,ךעלדיימ ןענַײז ייז סָאװ ,סָאד רָאנ .סעינָאלד יד
 ןלעוו ווו .רעפראוונליוק א טימ ןריפ ךיז ,לכליּפש ןייק טינ זיא'ס ,רעפראוונליוק
 ?לויקידיר ןיא ,ןגיילניירא םיא יז

 ,ךעלעגייא עלָאמש יד ןָאטעג ץילב א ןרעדנאטקעלא אב ןבָאה --- .קע ןא ,ונ --
 רימ --- ,לָאגנַאמ א יוװ ןעזעגסיוא סעמע ןא ףא עקאט רע טָאה עלַײװ ןייא ףא ןוא
 זיא לייװרעד .ייז טימ ןעשעג סעּפע טעוו'ס ביוא ,יוזא ןדייר וצ ןבָאה טַײצ ןלעוו
 ,ןשינעגָאזסױרַאפ עכלעזא ףא טייצ ןייק ָאטינ

 :קיטיײצנייא ןדייב ףא ןָאטעג קוק א טָאה רע
 עמ זא ,טעברא רעשידרערעטנוא ףא ...ןדִיי ןגעוו גרָאז ןַײד טימ ,שועדאט ,וד --

 יװ ,רעלדרערעטנוא יוװ רָאנ ,ןדִיי ןייק יװ טינ ךרוד ןעמ טלאפ זיא ,ךרוד טלאפ
 -דרערעטנוא ןסייר יז טימ סָאװ ,סעבמָאב יד .ןטסישאפיטנא יוװ ,ןטאדלָאס
 ,עלאנָאיצאנרעטניא דנאלשטַײד ראפ ןענַײז ,ןטסישאט יד אב רעכַײב יד ףוא רעל
 טינ טזייוואב ,ייז טפראוו סָאװ ,רעד ביוא .עטלאמעג ןייק טינ ,עשידִיי ןייק טינ
 ןיא טגָארט רע לריּפאּפ א ראפ סָאװ ,סנייצלא םיא זיא ,ןגָארטּפָא ךיז סנטייצאב
 ןַײד .ךעלדיימ ערעזדנוא ףא קיניײװ ךיז טזָאלראפ ,ןסָאנ ,וד ןוא .ענעשעק-םעזוב
 םעד ןגָארטרעטנוא ייז ?יײז טימ ןייג רעשפע טסעוו .טַײקכאווש עשירעלאוואק עטלא
 -ראפ זדנוא ןופ טסליוו וד ןעמעוו ןענָאק ייז .ךעלדיימ ערעזדנוא טינ טסנעק ?ףיילש
 ןיא ןטנעמוגרא עקיזָאד יד טימ ןקידנע ןעמ ףראד לאלכיכ ןוא .לטראג ןיא ןקעטש
 רעדָא סעיילא רעװָאדזאיוא ןיא ריצאּפש א ראפ דייר ןענַײז סָאד .דרערעטנוא רעד
 ,ןטסעמסיוא ןוא ןגעווסיוא ןבײהנָא ןרימ ביוא .ָאד טינ ,ןטרָאג סיקסנישארק ןיא
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 סָאד ןכאמראפ ןעמ ףראד ,ןלַײרפ א טאלג זיא'ס רעוװ ןוא עקשידִיי א זיא'ס רעוו
 ןפראד טנַײה ,יז טרעדָאפ סָאד טָא .דרערעטנוא יד זיא יוזא טָא .קע ןא ןוא ,לטיילק
 םיא ייז ןלָאז .רעפראוונליוק םעד ןעמוקאבסיורא זַײרּפ ןדעי םוא לטע ןוא עדגיוו
 -עסרא ןשישטַײד םעד ןענעפעפוא ןפראד ןעמ טעוװ ןגרָאמ ביוא ןוא .ןעמוקאבסיורא
 ,טינ ןריטסיזקע לדיימ ןוא עקשידִיי -- ץערעט ןייק .ןענעפעפוא םיא ןעמ טעוו ,לאנ
 טינ ןכאז עכלעוא ןענייז ,ןבעגעג טָאה זדנוא ןופ רערעדעי סָאװ ,עוווש רעד ןיא
 ,ןעזעגסיורָאפ

 א סע ,ןענאטשעג זיא סָאװ ,לטסעק א סעּפע וצ שיט ןופ ןָאטעג ייג א טָאה רע
 :שיט םוצ טרעקעגמוא קירוצ ךיז ןוא ןָאטעג ּפאט

 -ראפ ךיז ןעלטע ןוא ןעדגיוו ןבעגרעביא סולשאב א ןעמענָא רָאפ גייל ךיא --
 -טנאראפ זיא ןאב רעד זיב :יוזא ןַײז ףראד גנולייטראפ יד ןוא .ןענאי טימ ןדניב
 ,לטע ןוא עדגיוו טעברא יד ךיז ףא ןעמענ טָאטש ןיא ןאב רעד ןופ .ןאי ךעלטרָאװ
 ןעמיטש רָאפ גייל ךיא .ךאז רעזדנוא ןיוש זיא סָאד -- ַאטעג ןיא טָאטש ןופ ןוא
 ?גָאלשרָאפ ןקיזָאד םעד ראפ זיא רעוו

 -עג טָאה ןסָאנ .טנאה יד ןביוהעגפוא ןוא ּפָאק םעד טזָאלענּפָארא טָאה שועדאט
 -נאסקעלא ןוא ,טנאה יד ןביוהעגפוא ןוא ןרעדנאסקעלא ףא ןוא ןשועדאט ףא טקוק
 | :ןפורעגנָא ךיז טנאה רענעביוהעגפוא ןא טימ טָאה רעד

 ,קימיטשנייא ---
 -דרערעטנוא ייווצ ןבָאה טסנידסעטָאג ןקיטנװָא םעד אב םורא געט עכעלטע ןיא

 ,לָאיטסָאק ןיא ןפָארטעג ךיז סנרעל
 יז ןופ ערעדעי .טנאה רעד ןיא טכיל א -- ןעוועג ןענַײז ערעייז םינָאמיס יד

 רעטנוא רעטייווצ רעד ןבעל ענייא ןיײא סע ןצלעמש ייז ןוא טכיל סָאד ןָא טדניצ
 ,ךיז ייז ןענעגעגאב ןטרָאד ,םעלייצ םעד

 רעייז ןסָאגעגסיױא סעליפט ןיא ןבָאה ךעלדיימ עשיליוטאק עקיטכרָאפסטָאג עדייב
 םעד ןיא ןצלָאמשעגנַײא ןבָאה ייז סָאװ ,טכיל יד זא ,ןעזעג ,רעפעשאב םוצ ץראה
 ןבָאה ןטייווצ םעד ןוא קוב ןייא ןשיװצ ןוא ,ןלאפמוא טינ ןלָאז ,לעטשעג םענעדרע
 :רעטרעוו ןסירעגּפָא ךיז

 .ןזַײװסיױא ייווצ ןפראד טעוו עמ ---
 ,ןַײז טעוו'ס ---
 ,טנוואדעג רעטַײוװ ןוא ךיז טקובעג רעטַײװ ןוא
 ?זייווסיוא ןטייווצ םעד ןעמָאנ ןכלעוו ףא --
 .אקצָאטָאּפ אנעריא ---
 ...עיצאילוקעּפס ףא .שיילפ ךָאנ ןרָאפ ןלעוו רימ --
 .ָאגיק ןיא -- טכאנ רעד ףא סעבאש --
 ,שטַײד א ןַײז טעוװ רימ טימ ---
 .ירפרעדניא קיטנוז -- עיסענ יד --
 ךָאנ ךיז טָאה ןזַײװסיױא ייווצ יד וצ ןוא .ןעמוקאב לטע טָאה ןזַײװסיױא ייווצ

 לטע טָאה שטַײד אזא .ןאב רעד ףא טעברא סָאװ ,שטייד א ,שטַײד א טרעדָאפעג
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 ךיז ןבָאה ךעלדיימ עדייב ןעוו ןוא .רעדורב סרָאטארָאטסער םעד .ןעמוקאב ךיוא
 סָאװ ,עקטנאילוקעּפס א יװ ,ןעדגיוו טלעטשעגרָאפ לטע טָאה ,שטַײד ןטימ ןפָארטעג
 ןפלעה קידריווסנביל יוזא ןַײז טינ קעדוז רעה רעד טעוו יצ ןוא ,שיילפ טימ טלדנאה
 ,ךיז טייטשראפ ...ןאבנזַײא רעד ףא ...ןענאדנופ טַײװ טינ ...ןופ שיילפ סָאד ןעגנערב
 ?עיצאילוקעּפס רעד ןיא קעלייכ ןטוג א ראפ

 טימ סעפטוש ףא טמיטשעגנייא טָאה ,קעדוז רעה ,רעדורב סרָאטארָאטסער םעד
 -דיימ עדייב ןענַײז ירפרעדניא קיטנוז ןוא ,סעקטנאסרעמָאק עטפאהלבאפ עכלעזא
 ,ןאדָאמעשט ןטסוּפ ןסיורג א טימ לאזקָאװ ןפא ןעמוקעג ךעל

 ןיוש שיילפ ןטימ עיצאילוקעּפס רעד וצ ףעטוש רעטירד רעד טָאה לאזקָאװ ןפא
 .ךעלטקניּפ ןעמוקעג זיא רע .סעקטנאסרעמָאק ייווצ יד טראוועגּפָא

 -ץג-שיילפ םענופ ףעטוש רעטירד רעד ,ןרעזייב טלָאװעג עקַײד ךיז טָאה רע
 ,ןעזרעד ייז טָאה רע ןעוו רָאנ ,ןקיטעּפשראפ סעקטנאסרעמָאק יד יימעלאה ,טפעש
 ןבעגעג רָאנ טָאה רע ,לכיימש א ןסָאגעצ םענָאּפ טרעגָאמעגּפָא ןייז ףא ךיז טָאװ
 :עציילּפ רעד ןיא עלעשטעּפ א ןעלטע

 ,ןלױּפ יד ,ייז ןקיטעּפשראפ קידנעטש --
 ,ןגיוא רַאּפ א טלעטשעגסיוא רע טָאה ,ןאדָאמעשט םעד ןעזרעד טָאה רע ןעוו רָאנ

 :טשארעביא ןעוועג זיא רע
 ?שיילפ ליפיוזא טימ ןָאט ריא טעוו סָאװ ---
 ןפא --- עדייב ןוא ,ןעדגיוו ףא לטע ןוא ,ןעלטע ףא ןקוק ןעמונעג טָאה עדגיוו

 .שטיייז
 ןבעגעג םיא לטע טָאה -- ...רערעמ סָאװ רעסעב ךיוא ךַײא ראפ ךָאד זיא'ס --

 ץלא ,ןעגנערב ןרימ שיילפ רעמ סָאװ --- .ןאדָאמעשט ןפא קידנזַײװ ,ןייטשראפ וצ
 ...םענייא ןדעי ףא ןעמוקנָא טעװ טיפָארּפ לייט רערעסערג א

 -ונעג ןוא סעקטנאסרעמָאק ייווצ ענַײז טכארטאב לָאמארעדיוו טָאה שטַײד רעד
 ;ּפָאק ןטימ ןעלקָאשוצ רענעדירפוצ א ןעמ

 ,טמיטש סע --
 ,ןטייווצ א ןיא -- שטַײד רעד ,ןָאגאוו ןייא ןיא טצעזעגפוא ךיז ןבָאה ךעלדיימ יד

 ,ןרָאפעגקעזוא זיא עמ ןוא
 םעד ןעמענּפָא טפראדעג טָאה עמ ּוװ ,עיצנאטס רענעי ףא ןעמוקעג זיא עמ ןעוו

 זיא שטַײד רעד ןוא .ךיז םורא ןקוק ןעמונעג ךעלדיימ יד ןבָאה ,רעפראוונליוק
 ,עיצאילוקעּפס רעד ןופ רעטגיילעגפוא ןא רעייז ןוא רעכעליירפ א ןָאגאוו ןופ סיורא

 :טדנעוועג ךיז לכיימש ןעמעראוו א טימ ןוא םיא וצ ןעגנאגעגוצ זיא לטע
 ןייג ןלעו רימ ..,ןטראוווצ סָאװטע טצװ ריא ...קעדוז רעה ,יז ןעייצראפ --

 ,שיילפ סָאד ןעמענ
 -סיוא לָאמ יירד ךיז ,לאזקָאװ ןבעל קנאב א ףא טצעזעגוצ ךיז טָאה קעדוז רעה

 ,טקנעדעג טינ טָאה רע ...ןרעװ ןפָאלשנא ןבילקעג ךיז טלָאװ רע יוװ ,טצענעגעג
 טינ זיא ,טקעוװעגפוא םיא טָאה לטע ןעוו רָאנ ,טראוועג טָאה רע ,ךעלטנגייא ,לפיוו
 רעסיורג רעד ןגעלעג זיא ייה םעד רעטנוא .ייה טימ ןגָאװ א ןענאטשעג םיא ןופ טַײוװ
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 ריפ םורא ןוא רעפראוונליוק םענעמונעצ א ןופ ןלייט טימ טליפעגנָא ,ןאדָאמעשט
 ,ןליוק טרעדנוה

 .קעדוז רעה -- ,שטַײד םעד טרעטנימעג יז טָאה -- ,קעדוז רעה --
 ךיז ,רעכעליירפ א ןוא רענעפַאלשעגסױא ןא ,טּפאכעגפוא ךיז טָאה קעדוז רעה

 רע יװ ,סעינָאלד יד טימ ןָאטעג עקסעילּפ א ןוא ךייח רעד ןיא ןָאטעג סיוא יצ א
 ןטימ עיצאילוקעפס רעד ןופ ךעווער םעד ןלייצרעביא ןבילקעג ןיוש ךיז טלָאװ
 יד ןיא םינונכאט טימ קעדוז רעה ןפא ןוא ןגָאװ ןפא טקוקעג טָאה לטט רָאנ .שיילפ
 :עליכעמ לָאמאכָאנ ןטעבעג ןוא ןגיוא

 ...רעווש ראבטכרופ זיא יז ...עזילאוו יד ...קעדוז רעה ,יז ןעייצראפ --
 ןוא ,ןאדָאמעשט םעד ןיילא ןעמענּפָארא טנָאקעג טיג ךעלקריוו ןבָאה ךעלדיימ יד

 קעדוז רעה רעד רָאנ .ןענורעגסיוא זיא ,ןגָאװ םעד טריפעג טָאה סָאװ ,רעכָאב רעד
 ,קידרעּפָאה ןעוועג זיא

 ,עציילּפ רעד ןיא ןעלטע טשטאּפעגרעטנוא ,טנאה א ןיא טנאה א ןבירעג טָאה רע
 ךיז רע טָאה ףעטוש ןטקיטכעראבכַײלג א ןופ טַײקטסנרע רעצנאג רעד טימ ןוא
 יד טימ ןרָאפעג זיא רע סָאװ וצ ,טסּוװעג רע טָאה טציא .ייה טימ ןגָאװ םוצ טזָאלעג
 םענופ גָאװ רערעייהעגמוא רעד ןיא רע טָאה טציא ,.סעקטנאסרעמָאק עשיליוּפ ייווצ
 עמ ,טעראטסעג ךיז טָאה רע .טיפָארּפ ןַײז ןופ קעלייכ םעד טליפעג ןאדָאמעשט
 "מָאק ןייק ןַײז טינ לָאז'ס ,ץלא ןָאטעג טָאה רע .רעווש םיא זיא'ס זא ,ןעז טינ לָאז
 ,ןיושראּפסנאמ א ראפ ןוא ףעטוש א ראפ יוװ ,םיא ראפ עיצאטעמַָארּפ

 ןא ןופ טָא ,טַײז ןייא ןופ טָא ,ןאדָאמעשט םעד ,ןָאטעג ווּורּפ א םיא טָאה רע
 טימ ןרָאװעג טּפעלקאב ךַײלג זיא ןוא ןגָאװ ןיא ּפָאק ןטימ ןכַארקעגניײרא ,רערעדנא
 ןיוש ןעמ טָאה םענָאּפ ןייק .עניטעשטש רעקיכעטש רענעבירעגּפָא אזא טימ יװ ,ייה
 ןעמונעג ןיוש ךיז ןוא טציוושעג ןוא טעּפָאסעג טָאה רע .ןעזעגסיורא טינ םיא אב
 יד טימ םוראיוזא קידנכוז ,ןטַײז עדייב ןיא ּפָאק ןטימ ןעיירד ןוא ןעלדיזרעטנוא
 סָאװ ,טפעשעג סָאד ןפראווריפ ןענָאק ייז לָאז רע ,סעקטנאסרעמָאק ייווצ ענַײז ןגיוא
 טָאה'ס שטָאכ ,טקראטשעג ךיז טָאה רע רָאנ .ןגיוצעגניירא םיא ייז ןבָאה םעד ןיא
 ןוא רענלָאק ןרעטנוא ןכָארקעג םיא זיא ייה סָאד .ןסַײב ןעמונעג סענָאמכאר ןָא םיא
 םיא ןענַײז טנעה יד רָאנ ,ןָאט ץארק א ךיז טלָאװעג טָאה רע .דמעה םעד רעטנוא
 םיא ףא טָאה סָאװ ,טיּפָארּפ םעניא ןוא עיצאילוקעּפס רעד ןיא ןטינשעגנייא ןעוועג
 -עגנָא ןעזעגסיוא רעטציא ןבָאה ענַיז ןקאב עכעלסאלב עטרעגָאמעגּפָא יד .טראוועג
 -רעד טָאה רע ןעוו .טמירקעגרעביא ןעוועג סאק ןופ זיא ליומ סָאד .טיור ןוא ןזָאלב
 ןטימ ןָאטעג ךאמ א ריא רע טָאה ,לטע םיא ןופ טַײװ טינ עקידנענאּפש יד ןעז
 ;ליומ ןטמירקעגרעביא

 ..ןזומ טעװ ריא ...טסאל עראבטכרופ אזא .רעטעװרענָאד ,אגיוודאי ןליירפ ---
 ןאדָאמעשט רעד לַײװ ,ןגָאזסױרא רעווש ןעוועג ןיוש םיא זיא עקירעביא סָאד

 -זדלאה םעד טנאק םענעכעלב ןטימ םיא קידנדַײנש ,ּפָאק םעד ןגיובעגּפָארא םיא טָאה
 ,ןקאנ-ןוא
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 "מָארא םיא ,ןָאגאוו ןיא ןאדָאמעשט םעד ןגָארטעגנײרא םעלָאשעב רע טָאה ךָאד

 רעד רעטנוא טקורעגרעטנורא םיא שירעגיז ןוא ליד ןפא סעציילּפ יד ןופ טזָאלעג

 .קנאב

 יד קידנפראוז ,ּפָאק ןטימ ןעיירד ןוא ןזָאלבּפָא ןעמונעג ךיז רע טָאה --- ,יֹופ ---

 ןצנאג א טָאה ריא -- ,קנאב רעד רעטנוא ךעלדיימ יד ןופ ןוא ךעלדיימ יד ףא ןגיוא

 ,טּפוטשעגנַײרא עזילאוו רעד ןיא סקָא

 ךיֹוא סע ,ײה םעד ןופ םענַײז דעגעב םעד ןעמארּפַא ןעמונעג ךיז טָאה רע

 ןיא ךיז רָאט רע זא ,טּפאכעג ךַײלג ךיז ןוא רענלָאק ןרעטנוא ןופ ןעמוקאבסיורא

 ןַײז וצ קנאב רעד רעטנוא קוק ןייא ךָאנ זיולב .ןעניפעג טינ ןָאגאוו ןקיזָאד םעד

 ,ריט רעד וצ טזָאלעג לענש ךיז ןוא שיילפ

 גערפ א טַײקידלושמוא רעטסכעה ןופ קורדסיוא ןא טימ טָאה -- ?ןיחווו ---

 .לטע ןָאטעג

 עדייב טימ ןריפעצ ןזיוואב ןָאגאוו םענופ ןעגנירּפשּפָארא ןראפ טָאה קעדוז רעה

 ;ּפָאק םעד עלעסיב א ןפראווראפ ןוא טנעה

 ?ןקאילָאּפ טימ ןָאגאוו ןייא ןיא ---

 .ןָאגאוו ןטייווצ א ןיא טצעזעגנַײרא ךיז טָאה רע ןוא

 "סיוא ןקָארשעג ךיז ןבָאה ייז ,ןיילא עּפוק ןיא ןבילבעג ןענַײז לטע ןוא עדגיוו

 -סיוא עדייב אב ןבָאה ןגיוא יד .קנאב רעד רעטנוא ןָאט קוק א ןוא טרָאװ א ןדייר

 :רערעדנא רעד וצ ענייא טלטניפעג ןבָאה ייז .טַײקסלמוטעצ עכעלקילג טקירדעג

 ןוא ?"שיילפ/ סָאד ּפָא ךעלקריוו יז ןריפ ?ןעמוקעגרָאפ ךעלקריוו ץלא סָאד זיא

 "רעווכיוה ענַײז ףא ןיילא קעדוז רעטאוועשיקעל רעד סעמע ןא ףא עקאט טָאה יצ

 סע ייז ןריפ טציא ןוא ?ןָאגאוו ןיא ןגָארטעגניײרא םיא סעציילּפ רענָאטוװעט עקיט

 ?טָאטש ןיא ךעלקריוו עקאט

 .קירוצ ןרָאפעג ןיוש זיא גוצ רעד רעבָא .טביילגעג טינ ץלא ךָאנ ךיז ןבָאה ייז

 קיור ךעלדיימ יד ןבָאה ,רישזאסאפ א ךָאנ עּפוק ןיא ןעגנאגעגנַירא זיא'ס זא ןוא

 סָאװ ,לאנרושז עדָאמ ןטצעל םעד ןגעװ ךערּפשעג א טריפעג ךעלטפעשעג ןוא

 ןבָארגראפ ךיז ןבָאה ךעלדיימ עדייב ןוא .ןעמונעגטימ טאהעג ךיז טימ טָאה עדגיוו

 .ןענָאסאפ עשישטַײד עטסַײנ יד ןיא

 "סיוא ךַײלג קעדוו רעה רעד זיא ,לאזקָאװ ןפא ןעמוקעגנָא זיא גוצ רעד ןעוו

 ,ךעלדיימ יד ןרָאפעג ןענייז םיא ןיא סָאװ ,ןָאגאוו םענופ גנאגסיורא ןבעל ןסקאוועג

 -ַאמעשט םעד ןָאטעג םצנ א ןיילא ךעלרעטיר רע טָאה ריט רעד אב ךַײלג עקאט ןוא

 :טצכערקעגסיוא ןוא ּפָאק ןטימ ןָאטעג יירד א רע טָאה ךָאד .ןאד

 !סטצוילאוו ייוצ ןיא טנגילעצ טינ שיילפ סָאד ןעמ סָאה סָאװראפ --

 -טימ טימ טנָאזעג לטע טָאה -- ,ךאז עטכארטאבמוא ןא ןעוועג עקאט זיא'ס --

 "עוו"ןוא-דרעפ א וצ ןאדָאמעשט םעד טּפעלשעג ןיוש טָאה קעדוז רעה ןוא .ליפעג

 עטרעזויידעגסיוא ןא יו ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעגרעטנוא ןוא ,טראוועג טָאה סָאװ ,עלעג

 | :עּפאקש
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 ,ןגָארט וצ רעגנירג זיא סעזילאוו ייווצ ןיא ---
 טָאה עדגיוו ןוא ,ןעוועג םיקסאמ לטע טָאה --- ,סיוועג ,קעדוז רעה ,סיוועג --

 ייװצ ןיא רעסעב ןעוועג עדאווא טלָאװס ןזא ,גיױא יד טימ טלטניּפעג זיולב
 ,סעזילאוו

 ןפא ןוא ,קעדוז רעה ןטימ טנכערעצ עקסלעטיוו ?טע ךיז טָאה םורא ָאש א ןיא
 ,ָאטעג ןיא ןרָאװעג טלגומשעגנַײרא "שיילפ; סָאד זיא גָאט ןטייווצ

 ןא יו ,רעמ טינ ןעוועג "שיילפ, ןטימ ערעפא עצנאג יד טָא זיא ןעדגיוו ראפ
 ןוא טַײקטפיורשעגפוא רעקידנעטש ןופ דנאטשוצ ריא ןיא עזואּפ עקידנשירפּפָא
 | ,ןטראוורעדמוא עמאס םעד וצ טייקטיירג

 ,לאנגיס סעשועדאט ףא .ףור סעשועדאט ףא טקוקעגסיורא טָאה יז
 רעד רעביא ץענ א טײרּפשעגסױא ָאלדיבָאק קעשיצנארפ טָאה ןשועדאט ףא ןוא

 ,ָאטעג
 -ונעג טָאה ָאטעג יד .רעלעיאר ןרָאװעג ןטַײקכעלגעמ סָאלדיבָאק ןענייז טציא

 ,טרענימעג ךיז טָאה רעריא סוידאר רעד .ןרעוװ ןּפמורשעגנַײא זַײװכעלסיב ןעמ
 ,עיסימָאק רעלעיצעּפס א ןופ גנונעדרָאראפ עמייהעג א סיורא זיא טיַײצ רענעי וצ ןוא
 -ָאּפאטסעג רעוועשראוו םעד ןופ דנאטשאב ןיא ָאטעג ןיא ןעמוקעגּפָארא זיא סָאװ
 יז ,ןיִלרעב ןופ ךעילָאש ןלעיצעּפס א ןוא לארענעג א םענייא ,שָארפ ןָאפ ףעש
 ,רענטרעג יד טקוקאב ,ןטאטשראוו יד טכוזאב .ָאטעג עצנאג יד ןרָאפעגסיױא ןענַיז

 ןלייטעצ יוזאיו ,ןטכארטאב ףא טיוט םענופ םיכילש יירד ןעוועג ןענַײז סָאד
 לָאז דנאטשרעדיוו ןייק ןגעוו זא ןבשזעכ אזא טימ ןטכינראפ יז יוזאָיוו ןוא ָאטעג יד
 ,דייר ןייק ןַײז ןענָאק טינ עליפא

 סענישאמ ןָאטעג זָאל א ךיז קיטימ-ַאנ א םענייא ןיא ןבָאה ָאטעג רעד רעביא
 קירוצ ךיז טָאה ביוטש רעד ןעוו ןוא .ךיור סנקלָאװ ןיא ןדנּוװשראפ ןענַײז ןֹוא
 ָאטעג ןיא ןעמ טעװ רעמ זא ,טסּוװרעד ךיז ָאטעג רעד ןופ ןדִיי ןבָאה ,טגיילעגנייא
 ןבָאה ָאטעג רעד ןופ ןסאג ערעדנא ףא ,ןטקודָארּפ םארג ןייק ןגָארטנַײרא ןרָאט טינ
 א ןבייהפוא ןעמ טעװ םורא ָאש ייווצ ןיא זא ,ערעדנא יד ענייא ןבעגעגרעביא ןדִיי
 טריפ ןעגנוניוװ ערעייז ראפ זא ;ןרעגאל יד ןיא ןריפּפָא ןוא ָאטעג רעד ןופ לטירד
 עשיכיײרטסע רעדָא עשישטַײד ןַײז ןלָאז סָאד .ןדַיי סעיטראּפ עַײנ ץעגרע ןופ ןעמ
 . ןשיװצ טעשזדנַאלבעגמורא ץעגרע טָאה סעמע רעקירעיורט רעד ןוא .סענָאברַאק
 -רָאּפעד ךרוד ןוא רעגנוה ךרוד גנורעקלעפאבדָאטעג יד ןטָארסיױא :סעידעי עדייב
 ,ןרעגאל-טיוט יד ןיא ייז ןריט

 קעוואלס .עיצקא רעסיורג רעטשרע רעד וצ עיצקודָארטניא יד ןעוועג זיא סָאד
 יד ,לָאמעלא יו ,רעקירעיורט רעמ א טעברא רעד ןופ ןעמוקעג גָאט םענעי זיא
 טכַײרטשעגרעטנוא ןבָאה טַײקטיױט עקיזָאד יד .טיוט ןצנאגניא ןעוועג ןענַײז ןסאג
 טינ םענייק ןוא טרעטשינעג ןוא טכוזעג ,ןפָאלעגמוא ןענַײז סָאװ ,ןטנאיצילָאּפ יד
 ןטלאהאב ץעגרע ףראד עמ זא ,טעקשושעג ךיז ןעמ טָאה רעביטש יד ןיא ,ןפָארטעג
 א יװ רעמ טינ ,שטנעמ א ןפָאלעגכרוד ץעגרע זיא ּוו-טינ-ּוװ .רעדניק עניילק יד
 ,ןדנּווושראפ זיא ןוא ,ןטָאש

206 



 טינ ,ןָאטעג גָאז א ךַײלג רע טָאה ,בוטש ןיא ןעגנאגעגניירא זיא קעוואלס ןעוו
 ;טינ יצ ,רעצעמע םיא טרעה יצ ,קידנקוק

 ,טינ ךיא ייג טעברא רעד ףא רעמ --
 ,טרעפטנעעג טינ םיא טָאה רענייק

 -ילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ ףעש םעד טקרעמאב רע טָאה בוטש רעד ןופ טַײװ טינ
 ,םרָאפינוא רעשישטַײד א ןיא קאילַאּפ א טימ םענייניא ייצ

 -סיורא טמיורטעג עיצקא רעניימעגלא רעד רעסיוא טָאה ָאלדיבָאק קעשיצנארפ
 א יװ ,ןשָארפ ןָאפ ןעגנערב ייז ןוא טייהרעקידעבעל ןטסינומָאק יד ָאטעג ןופ ןריפ
 רעד ןופ ןריפסיורא טינ יז טעוװ רע ביוא .טסניד רעַײרטעג ןַײז ןופ גנוקיטעטשאב
 טַיקרעכיז טימ ןזַײװנָא םיא ןוא ןשָארפ ןָאפ וצ ןעמוק ןענַאק רע לָאז זיא ,ָאטעג
 רעטשרע רעד ןיא ןוא .ָאטעג ןיא ףוא ךיז ןטלאה ןטסינומָאק יד ּוװ ,טסענ רעד ףא
 בילוצ .יקסווָאבוקאי שועדאט ןופ סערדא ןשידִיי םעד ןעגנערב םיא רע לָאז ייר
 -ָאטעג רעד ןופ ףעש ןטימ טפאשטניירפ עסיורג א ןריפראפ טפראדעג רע טָאה םעד
 ןפָא םיא טימ טריצאּפש ןוא דעוװָאק םעד ןָאטעגנָא םיא רע טָאה םעד בילוצ .ײצילָאּפ
 ךָאנ ןעמוקאב טָאה ײצילַאּפ-ָאטעג רעד ןופ ףעש רעד ןוא ,ָאטעג רעצנאג רעד ראפ
 .ָאּפאטסעג רעד אב ןענידסיוא ךיז ףא סנאש א

 ןדאלעגנַײא טָאה ןיקלאמ רָאדיזיא ָאטעג רעד ןיא יײצילָאּפ רעד ןופ ףעש רעד
 ךיוי א ןוא שיפ עשידִיי םיא ראפ טעװארּפעג .םייהא ךיז וצ ןָאלדיבָאק קעשיצנארפ
 עמאס םעניא ביַיוו סָאד טצוּפעגסיוא ,ןָאנבױא םיא טצעזעגקעווא ,ןעלדנאמ טימ
 עָאנאה םענַײז טסאג םענעביוהעג םעד טזָאלעג ןוא ,טגָאמראפ טָאה יז סָאװ ,ןטסנעש
 | ,טַײקנײש רעשידִיי ריא ןופ ןבָאה

 -עקנוטעגנַײא ,סערישא טימ טקעמשעג טָאה בוטש ןיא ןעניקלאמ רָאדיזיא אב
 קגערש עטריקסאמראפ-שיוויינג ןופ ,סערישא יד ,טראּפשעג טָאה יז .טולב ןיא רענ
 קירוצ טראּפש ןַײּפש עטיידראפ ןייק טינ יו ,טנעוו יד ןופ ,ליד םעד רעטנוא ןופ
 .ָאטעג ןיא ,ָאד טשרע בוטש ןיא טכארבעגניירא סערישא יד טָאה רע .לגרָאג ןכרוד
 ןבָאה ָאטעג רעד ןופ ןדִיי סָאװ ,עשָאבלאה יא ,םיצייפכ יא ,לבעמ יא ןעוועג זיא ָאד
 עמ זא ,גנאלק רעד ןרָאװעג טיירּפשראפ זיא ײצילַאּפ רעד ךרוד ןעוו ,טפיוקראפ
 ןגעמ ןופ געט עטצעל יד ןיוש ןענַײז סָאד זא ןוא עיצאטרָאּפעד יד ןָא ןיוש טבייה
 סָאװ ,ץלא ןפיוקפוא ןקידרעביפ םעד ןיא ,טָא ןוא .ןטקודָארּפ ָאטעג ןיא ןריפגיירא
 ראפ טלדנאהעגנייא עטשרע יד טַײל-ייצילַאּפ יד ןבָאה ,טאהעג טָאה סע רעוו רָאנ
 -עגסיוא טאהעג רעירפראפ ןופ ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,סָאד זיירּפ רעכעלגנעגוצ א רעייז
 .גנאל ףא זיא'ס זא ,קידנביילג ,רעזיײה ענעגייא יד םעד טימ טּפָאטשעגנָא ןוא ,טקוק

 רעכעב םענעלָאטשירק א ןָאלדיבַאק קעשיצנארפ ןסָאגעגנָא טָאה ןיקלאמ רָאדיזיא
 -רָאטאנרעבוג רעד ןופ רעײטשרָאפ יד טימ ןעמאזוצ טָאה רע סָאװ ,ןַייוװ-למראק
 -עגוצ ,רעקיל עלעזעלג רענעלק א ןיא ,סרעלעקדןַײװ עשידִיי ןיא ןעמונעגּפָא טפאש
 ףעיצעּפס טָאה בַײװ ןַײז סָאװ ,זיײּפשרַאפ עשידִיי א םענַײז וצ טסאג םֹוצ טקור
 טימ ןרעאב םיא לָאז רע ,ןגיוא יד ןיא םיא טקוקעג קידעָאנכאה ןוא ,טיירגעגוצ
 ,ןטכירעג יד וצ ךיז ןרירוצ
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 טייג עמ יוזאיוו ,טסּוװעג עמָאכלימ רעד ראפ ןופ ךָאנ טָאה ןיקלאמ רָאדיזיא
 יז טקיטיגראפ עמ יוזאיוװ ,ןייכ-עסיונ ייז אב זיא עמ יוזאיוו ,רעבָאהטכאמ טימ םוא
 טָאה רע ןעוו ,טלמעד ןופ ךָאנ טסּוװעג סע טָאה רע .ןעמענ יז ןָאק עמ סָאװ טימ ןוא
 ןוא סאג רעשידִיי רעד ןופ ןשטנעמ עקיטכעדראפ ןגעוו עיצאמרָאפניא טלעטשעגוצ
 טוג א ןוא עוויזנעפעד רעד אב דעװָאק ,טכאמ רעד אב יורטוצ טפיוקעג ךיז טָאה
 ןָאלדיבָאק קעשיצנארפ ףא טקוקעג רע טָאה טציא .טַײהיײרפ רעדמערפ ראפ ןבעל
 טָאה טכאמ יד זא ,טגָאזעג ,טַײז ןייא ןופ ,ןבָאה סָאװ ,ןגיוא עכערפ-טעקאנ טימ
 ןפרָאװעג ךיז ייז ןבָאה ,טַײז רערעדנא רעד ןופ ןוא ,ןסעגראפ טינ ןטסנידראפ ענַײז
 טַײקילעזטַײל ןוא טַײקראבקנאד יד טָא טעװ גנאל יװ ,קידנסיוו טינ ,קערש ןופ
 ,טַײהנגעלעג א ָאד זיא טציא .למיוב ןסיגרעטנוא עלַײװ עלא ףראד עמ ,ןטלאהנָא
 ףראד טכאמ יד זא ,סע טסייה .בוטש ןיא םיא וצ ןעמוקעג זיא ָאלדיבָאק קעשיצנארפ
 .ןעניקלאמ רָאדיזיא ןבָאה לַײװרעד ךָאנ

 ןגיוא יד טימ טַײצ רעדנא ןא ןיא טלָאװ רעכלעוו ,ָאלדיבָאק קעשיצנארפ רעבָא
 רָאדיזיא טנַײשאב ךעלרעַײּפ יוזא טָאה סָאװ ,ץלא ןעגנילשנייא טנָאקעג ןיילא
 ,ןטלאהעגקירוצ ןעוועג טציא זיא ,שיט סניקלאמ

 ןא טעשטראטסעג טָאה סע ןכלעוו ףא ,טנאה רעד ןופ רעגניפ םעניילק םעד טימ
 ןטימ ןוא ,רעקיל עלעזעלג סָאד טקורעגּפָא רע טָאה ,לגָאנ רעסיורג רעייהעגמוא
 -יזיא ףא ןקוק טלָאװעג טינ ןוא זַײּפשרָאפ יד טקורעגּפָא רע טָאה רעקיל עלעזעלג
 לכיימש א ןגעווטענַײזנופ טיירגעגנָא ןטלאהעג טָאה סָאװ ,בַײװ סניקלאמ רָאד
 ,םענָאּפ ןצנאג ןרעביא

 עינאפ -- ,טרעדנּוװעג ךיז ןיקלאמ רָאדיזיא טָאה -- ,ָאלדיבָאק עינאּפ ---
 שידִיי א ףא *לָאּפָארטעמ, ןיא ןייגנַיײרא טאהעג ביל לָאמא ךָאד טָאה ריא ,ָאלדיבָאק
 ...ןיירכ ןשידִיי טכע לסיב א טימ ןוא ןביוא ןופ לרעמ א טימ שיפ לקיטש

 -ונעג שזא םיא אב ןבָאה סע .ןסע סעיכ סָאד ןעגנאגעגסיוא זיא ןקעשיצנארפ
 םעד ןטלאהעגנייא ןוא םילָאכַײמ יד ףא טקוקעג טָאה רע .סעציילּפ יד ןקוצ ןעמ
 טציא ָאד טָאה רע סָאװ ,קורדנַײא םעד ןרעטש טינ לָאז'ס ,ערָאה-רעציעי םענעפיירט
 :ןגיוא יד קעטייוו טימ ןסירענּפָא ייז ןופ טָאה רע רָאנ .ןכאמ טפראדעג

 ?טינ ןעד סע טסייוו ןאּפ רעד .ןטַײצ עקילָאמא טינ ןענַײז טציא --
 ליפוצ ןַײז ןיוש טייטאב ,קעשיצנארפ ןענאטשראפ טָאה ,שיט סניקלאמ אב ןסע

 ןָאטעג קוק א ןוא רעקיל עלעזעלג סָאד ןביוהעגפוא רע טָאה ךָאד ...רעדורברעטוג
 זיא יז יװ ,רעסעִימ ךָאנ ןרעוו םיא לָאז יז ,בייוו סניקלאמ רָאדיזיא ףא םעד ךרוד
 םוצ ןפורעגנָא ךיז ןוא ,םענָאּפ ןצנאג ןרעביא לכיימש ןטעּפערעצ ריא טימ ןעוועג
 ;יצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ ףעש

 ךַײא טָאה שיפ עשידיי ןכָאק בילוצ טינ זא ,רָאדיזיא עינאּפ ,טסעגראפ ריא --
 ,..טנאדנעמָאק םעד טרידנעמָאקער עוויזנעפעד יד

 -ונעג טָאה בַײװ ןַײז ,ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא םאזכרָאהעג טָאה ןיקלאמ רָאדיזיא
 :טצעזעגרָאפ טָאה קעשיצנארפ ןוא ,ךעטשיט םעד ןעמארּפָא קידנעלכיימש-בלאה ןעמ
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 -עטאק עטשרע יד ןעמוקאב ריא טָאה ןיירכ ןשידִיי טכע םעד בילוצ טינ ןּוא ---
 ,ןרָאװעג ןגָארטעגנַיײרא טינ ןעלטעצ ענייק ןיא טַײז ןוא עירָאג

 ,בייוו ןַײז ףא ןָאטעג קוק א עזגור רעקידנטכינראפ טימ טָאה ןיקלאמ רָאדיזיא
 א ןוא רעקיל עלעזעלג עטשרע סָאד ןעקנורטעגסיוא קעשיצנארפ טָאה טלמעד ןוא
 וצ עריווועג טאלג רָאנ ,ןסע ןבילוצ טינ יו יוזא ,שיפ יד לּפָאנ ןטימ ןָאטעג עּפולאק
 ,..קיגייווניא שיפ עשידִיי עטליפעג יד אב זיא סָאװ ,ןרעוו

 בייוו סניקלאמ טָאה --- ,ָאלדיבָאק עינאּפ ,ךיז וצ רעטנעענ וצ שיפ יד טקור --
 ריא ןופ טָאה ָאלדיבָאק קעשיצנארפ רָאנ .גנונעפָאה רעד ראפ טּפאכעגנָא ךיז
 ,ןוא ,ףראד רע סָאװ ,סָאד טינ טוט רע זא ,טנָאמרעד ךיז קילּפער רעטראוורעדמוא
 ,יוזא ןָאטעג קוק א בַײװ סניקלאמ ףא ןוא רעטַײװ ךָאנ טקורעגּפָא שיפ יד ,טרעקראפ
 טימ טעטיראדילָאס ןופ זיא ןיילא רָאדיזיא ןוא ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארא טָאה יז זא
 ,בייוו ןפא ןָאט קוק ןקידכעייצער א ןעגנווװצעג ןעוועג ךיוא ןָאלדיבָאק קעשיצנארפ
 -ָאטעג רעד ןופ ףעש םעניא ןדיירנַײרא ןעמונעג קעשיצנארפ טָאה טלמעד טשרע
 ;רעטַײװו ייצילַאּפ

 ךימ טעוװעדנופ ריא ןוא ,ןטסינומָאק םורא ךיז ןעיירד זָאנ רעיא רעטנוא --
 רעד רע טָאה -- ,טַײצ יד קעווא זיא'ס .רעבעל עטקאהעג טימ ןוא רעקיל טימ
 -ַארטעמ, ןיא ןעמוקעגנַײרא זיא קעשיצנארפ ןעוו -- ,זָאנ רעד טימ ערָאמס א טגנאל
 ,רַאדיזיא עינאּפ ,קעווא ,ןעגנוטַײצ ןענעייל ןוא שיפ ןסע ןדִיי יו ,טקוקעג ןוא *לָאּפ
 ןוא ,רָאדיזיא עינאּפ ,ןסע ןדִיי סָאװ ,טוג ןיילא ריא טסייוו טציא .סע טקנעדעגראפ
 ..ענעגייא סָאד ןסע ךיוא ריא טעװ ,ןלעוו טעוו ריא ביוא

 טינ לָאז'ס ,ךיז ןיא קינייװניא ןָאטעג טסוה א םאזכרָאהעג טָאה ןיקלאמ רָאדיזיא
 רע .ןייגליווו טזָאלעג ךיז טָאה טסאג רעד ןוא ,ןדייר וצ םענַײז טסאג םעד ןרעטש
 םעד וצ גנויצאב ןַײז טימרעד טקירדעגסיױא ןוא לרעלעט א טרעקעגרעביא טָאה
 טָא טרעוו א ראפ סָאװ ,ןייטשראפ טימרעד ןבעגעג ןוא שיט ןטיירגעג-ךעלרעַײפ
 טימ טציא רע טָאה ךָאד .ָאלדיבָאק קעשיצנארפ ראפ ,םיא ראפ טציא טָאה ץלא סָאד
 .טגערפעג ןוא בוטש רענעפיירט סניקלאמ רָאדיזיא ףא ןגיוא יד ןביוהעגפוא דעסעכ

 ףא יוװ רָאנ ,ָאטעג ןיא יװ טינ ,ףעש עינאּפ ,טפאשראפ ךיז ריא טָאה לבעמ --
 ,טסוװעג ...ןעמענ סע ןָאק עמ ּוװ ,ןסערדא יד טסּוװעג טָאה ריא ...עקסווָאקלאשראמ
 -סעג רעד ךיז ףראד יקסווָאבוקאי שועדאט ןופ סערדא םעד ןוא ...רָאדיזיא עינאּפ
 ןביוהעגפוא רע טָאה -- !טיזָארּפ ?רָאדיזיא עינאפ ,יוזא ...ןיילא ןסיױטשנָא ףעשדָאּפאט
 ןטצופעגסיוא ספעש םוצ ןָאטעג לכיימש ןכערפ א ןוא לאקָאב םענעלָאטשירק םעד
 טָאה ריא זא ,ןבעגרעביא ,סע טסייה ,םיא ךיא לָאז --- .בַײװ ןטבראפעגרעביא ןוא
 -עג עשידִיי טגנאלרעד ןרעטיילגאב-סנבעל רעַײא ןוא לבעמ טוג טלדנאהעגנַײא
 ...ףעש-ָאּפאטסעג רעד ,ךעלקילג ןַײז טעוװ רע ...ןיירכ ןשידִיי טכע טימ שיפ עטליפ
 ,רָאדיזיא עינאּפ ,טקנירט

 ןעמענ ןעגנוווצעג םיא ןוא רעכעב םעד ןרָאדיזיא טקורעגוצ טָאה קעשיצנארפ
 :רעגניפ ןטימ ןָאטעג ךאמ א ןוא טנאה ןיא

 רעד ,רע ןוא ...ָאי .ךָאנרעד ןעקנירט .טינ ךָאנ טקנירט .ףעש עינאּפ ,טראוו --
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 ןופ ףעש רעד עקאט טניימ יוזא ?ָאּפאטסעג ןיא ןלעטשוצ ךיז ןיילא טעװ ,לָאגנָאמ
 ךאמ א רע טָאה --- ,ךיוא ריא ןוא ,סיוא טקנירט ,סיוא טקנירט ?ײצילַאּפ-ַאטעג רעד
 ,ןרעטיילגאב-סנבעל סרָאדיזיא וצ ןגיוא יד טימ ןָאטעג

 טקוקעגמוא ךיז ןוא רעלַײמ יד וצ קנארטעג םעד ןגָארטעגוצ טָאה לרָאּפ סָאד
 :טרעטנימעג ייז טָאה קעשיצנארפ ןוא ,ןטסגנא ןיא ןרעדנא ןפא רענייא

 -טעצ יד ןופ ןעגנודעגּפָא ךָאנ ךַײא ךיא בָאה לַײװרעד ...טקנירט ,טקנירט --
 ..ןעקנירט ךָאנ ריא טגעמ לַײװרעד ...ןעל

 ןבילקעג ךיז טלָאװ רע יװ טקנוּפ ,שיט םוצ ּפָאק ןטימ ןגיובעגנָא ךיז טָאה רע
 -סיורא טָאה ,ליומ ןטימ ךַײלג רָאנ ,טנעה יד ןופ ףליה רעד ןָא ןסע םוצ ןטערטוצ
 שידִיי ףא -- גנורעקלעפאב רעד וצ לטעלב טקורדענּפָא ןא םעזוב םענופ ןעמוקאב
 ;ןגיוא יד וצ ןרָאדיזיא ןָאטעג עשטיט א סע ןוא ,שיליוּפ ףא ןוא

 יװ ...ָאטעג ןיא טכַאקעגּפָא ךיוא זיא'ס .טסיײבראפ .ףעש עינאּפ ,טסייבראפ --
 יז טָאה עמ ּוװ ,ןריסערעטניראפ רעשפע ךיז טעװ ריא ...ערעיײא שיפ עשידִיי יד
 ?ףעש עינאּפ ,אה ?שיפ עקיזָאד יד ,טליפעגנָא

 ראפ ןכָארקעג רע זיא ןַײרא דרע רעד ןיא .טריּפארק טָאה ןיקלאמ רָאדיזיא
 זא ,עריומ סיוא עלעטסוה טכַײל ןייק טביולרעד טינ עליפא ךיז טָאה רע ,עּפראכ
 ןָאט גערפ ןייק טינ םיא לָאז ָאלדיבָאק קעשיצנארפ

 "אב זָאנ רעיא רעטנוא ןעמ טָאה יירעקורד א ןוא ..?ףעש עינאּפ ,טסוה ריא --
 קעשיצנארפ טעוועדנופ ריא ןוא ...טקורד עמ סָאװ ,טעז טאנ ,טקורד עמ ןוא טאטש
 וצ סָאװ ןוא ָאטעג יד ןענָאמרעד וצ סָאװ טימ ןבָאה לָאז ךיא ...שיפ טימ ןָאלדיבָאק
 לעוו ךיא ןוא ...ןיקלאמ עינאּפ ,ךעלקילג ןַײז טעוו רע ?ףעשדָאּפאטסעג םעד ןלייצרעד
 ...יוזא ,יוזא ,קירטש םעד ןופ ןּפעלשסיורא ןייא ןיא ןטלאה ךַײא

 טעיליּפשעצ טָאה רע .ןדיירעביא טזָאלעג ָאלדיבַאק קעשיצנארפ ךיז טָאה ךָאד
 ןוא ,סיורג לסיב א ןעוועג םיא ףא זיא סָאװ ,רידנומ ןשישטַײד ןעיורג-ןירג םעד
 ,ןצנאלג ןעמונעג ןבָאה ךעלגייא עטרעַײזעגניײא ענַײז

 טָאה סע .ןיירכ טימ ןוא שיפ טימ ליומ לופ א טּפָאטשעגנָא ,סאק ןופ יוװ ,טָאה רע
 יד ןעמוקאב טָאה רע זיב ןוא ,םענייניא לגרָאג ןטימ זָאנ יד טגיילראפ ךיילג םיא
 ןוא טנאה רעד טימ טכאמעג ליַײװרעד רע טָאה ,טרָאװ א ןדיירסיורא טייקכעלגעמ
 רע טָאה ,רעטצניפ רעד ןיא יוװ ;ּפָאק םעד קידנעיירד ,טערָאמסעג ןוא לּפָאג ןטימ
 ןוא ןגיוא יד וצ ,ליומ םוצ טגיילעגוצ סע ןוא עלעכיט א שאט ןופ טּפעלשעגסיורא
 ;טרָאװ א ןגָאלשעגכרוד ימ סיורג טימ ןוא זָאנ רעד וצ

 ...ןיירכ ןייק טינ ,טריּפס ---
 א ןגָאלשעגרָאפ רעדיװ ןיוש םיא טָאה -- ,ָאלדיבָאק עינאפ ,טסייבראפ ---

 ןָאטעג קוק א סכעלַײװרעטניה ריא ףא טָאה ןיקלאמ ןוא ,בַײװ סניקלאמ עכעלקילג
 -ָאק קעשיצנארפ ןוא ,טדער יז ַײמעלאה ,ןטסיופ יד טימ רָאנ ,ןגיוא יד טימ טינ
 ןוא ןגיוא יד טשיוועגסיוא ןוא רעכעלזָאנ יד ןזָאלבעגסיױא טאהעג ןיוש טָאה ָאלדיב
 ;יצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ ףעש םעד ןּפָארטש ןעמונעג רעדיוו ןיוש

 ..?ףעש עינאּפ ,ריא טגָאז עשז סָאװ זיא ---
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 ףא ןביוהעגפוא ךיז קיטימ ןכעלרעייפ םעד ךָאנ טָאה ָאלדיבָאק קעשיצנארפ ןעוו
 ךַײלג טזָאלעג ךיז טָאה ןיקלאמ ןוא בוטש עכעלטניירפטסאג סניקלאמ ןזָאלראפ וצ
 רעקידנטכאראפ א טימ טלעטשענּפָא טסאג רעד םיא טָאה ,ןטיילגאב וצ ףא םיא ךָאנ
 ;גנוגעוואב

 ,ןפערט ןיילא טעװ ָאלדיבָאק קעשיצנארפ ...ףעש עינאּפ ,קיטיינ טינ זיא'ס --
 ...ףראד רע ןיהּוװ

 ,ךעלגייא עטרעַײזעגנַײא יד ןיא עלענימ טלכיימשרעד-טינ א טימ קעווא זיא ןוא
 רעמע ןא טימ רענעסָאגעגּפָא ןא יו ,ריט רעד אב ןבילבעג זיא ןיקלאמ רָאדיזיא

 יד טימ שיט ןפא ןָאטעג קוק א ןוא עלַײװ א ןענאטשעג זיא רע .רעסאוו טלאק
 א ןדיירסיוא ןקָארשעג ךיז טָאה סָאװ ,בַײװ ןַיז ףא ןוא םילָאכײמ עטעבולדעצ
 ,טרָאװ

 -ייז םילָאכַײמ יד טינ .עקידרעדנוװוזיב א ןעוועג זיא שיט ןפא גנונעדרָאמוא יד
 ,עלודג עשייייצילָאּפ סניקלאמ רָאנ ,טעכרוטשעצ ןוא ןֿפרָאװעצ ןעוועג ןענ

 ;ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקַאש ןטכַײל א ןיקלאמ טָאה ,שיט ןפא קידנקוק
 ןיוש ךיז ןגעמ רימ ..ןיוש ..ןטיילגאב םיא לָאז ךיא ,טינ ןיוש ליוו רע --

 רעצנאג רעד טימ ןוא ,שיט ןטימ ןוא ,ןיירכ ןטימ ןוא ,שיפ יד טימ ןגראוורעד
 ...עכַאראמ

 ןעמארּפָא טאהעג עריומ טָאה יז ,ּפָארא טקוקעג טָאה בַײװ ןקָארשרעד סניקלאמ
 ,טנייוועצ ליטש ךיז ןוא שיט םענופ

 ,עריגעּפ ענעכַארקעגּפָא ,ןייוו ,ןייוו ---
 ,םענָאּפ טבראפעגנָא ריא ףא ןָאטעג זַײװ א טָאה רע
 ףךעלעמערב יד טעילאמכארקעגנָא ןוא קישטעּפירּפ םעד טרימשעגּפָא ךיז --

 ןוא סנייא .ןייגעצ ךַײלג סע טצו ירָאטאמערק ןיא ...ָאלדיבַאק קעשיצנארפ ראפ
 -ורד יד םיא ביג .לָאגנָאמ םעד םיא ביג ,ןשועדאט םיא ביג ..,טצופעגסיוא ךיז ,ייווצ
 ךיז טעוװ שָארפ ןָאפ ןוא ...ָאטעג ןיא ָאד ירָאטאמערק א ןכאמ רימ ייז ןלעוו .יירעק
 ןייק .טינ ךיא ןיב רעטסוש ןייק ,עירָאגעטאק עטרעפ יד ,ןליּפש טינ ךיוא רימ טימ
 ףוא רע טרעה .טרעסאמ רע גנאל יו ,סעכִיי א זיא רעסָאמ א .טינ ךיוא רעילָאטס
 ..ָאפאטסעג יד טינ ,עוויזנעפעד יד טינ טינ םיא ףראד ,ןירעסאמ

 ,םענַאּפ ןרעביא ןכַארקעצ ריא אב ךיז זיא בראפ יד ,טנייוועג טָאה בייוו ןַײז ןוא
 ;ןרערט יד טימ םענייניא טערָאמסעגסיױא טָאה יז ןוא

 ...רעילָאטס א רעדָא ...רעטסוש א ןעוועג וטסלָאװ ייכעג --
 טמענ ָאלזיבָאק קעשיצנארפ סָאװ ,גונעג .עמָאשענ יד סיורא טינ רימ םענ --

 -וש א זא ןוא .ןעמענסיורא רימ יז טעוו שָארפ ןַאפ סָאװ ,גונעג ...סיורא רימ יז
 "וש א זא ןוא -- ,עַײכ א יװ ,ןָאטעג ףוא גנורּפש א לָאמאטימ רע טָאה -- ,רעטס
 ,טרָאּפסנארט ןיא ןייג ךָאוװ א טימ רעטעּפש רימ ןלעוו ,רעטס

 ןוא קעוואלס ןענאטשעג זיא זיוה םענעלאפעגנייא םעד רעטנוא ,רעלעק ןיא ןוא

 ןופ ףעש םעד ןעיירדמורא ךיז ןעזעג טָאה רע ּוװ ,טרָא סָאד ןשועדאט טלָאמעגסיוא
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 -נעראפ ןוא ,שיליוּפ טדערעג טָאה סָאװ ,שטַײד א טימ םענייניא ײצילָאּפ-ָאטעג רעד
 :ערָאשאה רענעגייא ןַײז טימ טקיד

 | ,טקעמשעגנָא טניה יד ןבָאה סעּפע זא ,טכאד רימ ---
 ךיז קנאדעג ןיא רע טָאה ןקעוואלס ןופ ,ןקעוואלס ףא טקוקעג טָאה שועדאט

 ןופ גנונעכייצאב רעד טיול ּוװ ,טרָא םעד ףא רעדיוװ ןוא ןעדגיוו וצ ןגָארטעגרעביא
 -יילנאב רעד ןיא ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ ףעש רעד טיירדעגמורא ךיז טָאה ןקעוואלס
 .שטַײד א ןופ גנוט

 זא ,ןסָאלשעגסיוא טינ זיא'ס -- ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעג שועדאט טָאה -- ,ָאי --
 טדער סָאװ ,שטַײד רעד זיא רעוװ ,ןכאמ רָאלק ףראד עמ ...םורא זדנוא ןכוז ייז
 ,שילוּפ

 ,רעדנאסקעלא ןזיוואב ךיז ץעגרע ןופ טָאה סע
 ןָאטעג גָאז א טַײקנדירפוצ טימ ןיילא ךיז וצ טָאה --- ,לָאגנָאמ רעד טייג טָא ---

 ,עצייא ןא ןטלאה ךַײלג ךיז רימ ןלעוו םיא טימ -- ,שועדאט
 שועדאט םיא טָאה ,טייטש סע רעװ ,ןעזרעד טָאה רעדנאסקעלא רעדייא ךָאנ ןוא

 :ןפורעגוצ
 ?טקיטראפעגּפָא ךיז --
 א רעדנאסקעלא טָאה -- ,עטעקאר א סיורא טכאנרעדפא טנַײה זָאל שטָאכ --

 רע טָאה -- ,טרָאס רעטשרע זיא רעפראוונליוק רעד -- .ןקלאב םוצ ןָאטעג קוק
 םיא ףא ךיז טנרעל ןסָאנ -- .רעגניפ ןבָארג םעד ןפרָאװעגפוא טיַײקנדירפוצ טימ
 ,ןָאעדרָאקא ןא ףא יו

 ןליּפשסיױא םיא ףא סעּפע ןפראד ןכיגניא ןלעוװ רימ זא ,ןסָאלשעגסיױא טינ --
 שועדאט ,טנאה א ןיא טנאה א קידנבַײר ,טָאה --- ,לָאגנָאמ ,סעמע ןא ףא עקאט
 -אכָאנ לייצרעד .טריּפשעגסיױא ,ךיז טכאד ,זדנוא טָאה עמ -- .ןקעוואלס ףא טקוקעג
 .יונעג ,קעוואלס ,לָאמ

 ,טאהעג טשינרָאג ,ךעלטנגייא ,טָאה רע .טרינעשז לסיב א ךיז טָאה קעוואלס
 :"יונעג, ןגָארטסיױא לָאז'ס זא ,ןַײז ףיסיומ וצ סָאװ

 ןבָאה טיירדעגמורא .טינרָאג ךיא ןָאק ןבעגוצ .טגָאזעג בָאה ךיא סָאװ ,סָאד ---
 ףרּוװסיױא רעד .ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ ףעש רעד זיא רענייא .ןעייווצניא ךיז יז
 טינ ןיוש ייז עז ךיא .שיליוּפ טדערעג טָאה רע .שטַײד א -- רערעדנא רעד .ןיקלאמ
 ...לָאמ עטשרע סָאד

 ןָאטעג ךיז עלעצארק טכַייל א ,ןגיוא עלָאמש יד טערומשזראפ טָאה רעדנאסקעלא
 ;ןדלאה ןיא

 טָאה רע זא ,ךעלגעמ .קיטכיזרָאפ ןַײז ףראד עמ .טנוה רעד ,טרעטשינ רע --
 ענַײז זא ,ןטייווצ םעד ןבעגרעביא סע ליוװ ןוא טרעטשינרעד סעּפע ךעלקריוו ךיז
 ...ןעזסיורא טיג ןעמ לָאז טנעה

 :ןשועדאט וצ ןפורעגנָא ךיז ןוא ןקעוואלס ףא ןָאטעג קוק א טָאה רע
 רעוו ,ןרעוו עריווועג ןעמ ףראד רעקירעד .ךעלדיימ יד ןבעגרעביא ףראד עמ ---

 ,שיליוּפ טדער סָאװ ,שטַײד רעד סע זיא
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 :ןענָאמרעד טפראדעג סעּפע ךיז טלָאװ רע יוװ ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע
 ,ךעלדיימ יד ןבעגרעביא ןפראד ןעמ טעװ סָאד ,ָאי --
 ?ןּפאטנַא ןענַאק ןלעוו ייז זא ,טסניימ וד ---
 ,ייז סע ןעמ ףראד ןבעגרעביא רָאנ ,טינ טייוו'כ --
 :ןקעוואלס וצ ןגיוא יד ןבעגעג סיוא יירד א טָאה רע

 ?ןעגנאגעגניירא טַײז ריא ןיהוװו ,טניה יד ,ןעזעג טינ ןבָאה ייז --
 ,טינ סייוו'כ ---
 ןפראוורעביא ןוא רעגניפ יד טימ ןּפאלקסיוא ןעמונעג סעּפע טָאה רעדנאסקעלא

 ךעלדנע ךיז ןוא רערעדנא רעד ןיא טַײז ןייא ןופ ןגיוא עשילָאגנָאמ עלָאמש יד
 ;ןפורעגנָא

 יו וד .קעוואלס ,ןייג טינ רעמ ריא טפראד טעברא רעד ףא זא ,ןיימ ךיא --
 | ?שועדאט ,טסניימ

 ,זדנוא וצ רָאנ סע טגנאלאב יצ ...ןכאמ רָאלק ןווורּפ ןעמ ףראד סלאפנלא --
 ,.גיוא ןיא סעּפע ךָאנ ןבָאה ייז רעדָא

 ךיז לָאמאטימ ןוא ןכאז ערעדנא ןעצ ןגעוו טכארטעג ןיוש טָאה רעדנאסקעלא
 ;טנַאמרעד

 ?ךעלדיימ יד וצ טָאטש ןיא טנַײח רימ ןקיש ןעמעוו זיא --
 ;םיטש רעטצעזעג א טימ ןפורעגנָא ךיז טָאה קעוואלס
 ,ךימ טקיש --
 ,ןקעוואלס טכארטאב לָאמאכָאנ טָאה רעדנאסקעלא ןוא ,ןגיוושעג טָאה שועדאט

 רעד ףא ןזָאל םיא ןָאק עמ לפיוו ףא ,טרידוטשכרוד ךעלקילבנגיוא םיא טלָאװ רע יו
 ;טַײז רעשירא

 ?רעטנוא ךיז טמענ ריא --
 ,טליפעגסיוא ןַײז טעוו'ס --
 ןוא ןקעוואלס ףא ןָאטעג קוק ןכעלגנירדכרוד א לָאמאכָאנ טָאה רעדנאסקעלא

 ;ןשועדאט ףא ךָאנרעד
 ?שועדאט ,טרָאװ ןַײד ---
 ,רעכיג סָאוװ --
 ךיז רע טָאה --- ,ריא ןוא ,טנעמוקָאד א ןכאמ ךַײלג םיא ןעמ ףראד זיא --

 ןייגסיורא ןעמוקסיוא טעװ ףייא .טיירג ךיז טכאמ -- ,ןקעוואלס וצ טדנעוועג
 ,גָאטראפ

 ,ןדנווושראפ זיא קעוואלס
 ,טקוקעגכָאנ םיא ןבָאה רעדנאטקעלא ןוא שועדאט
 ןַײז טגָאזעגסױרא רעדנאסקעלא טָאה -- ,קלָאט א ןַײז טעװ םיא ןופ --

 "ראפ טַײקנסָאלשטנא -- ,ןקעוואלס םענעגנאגעגקעווא םעד קידנקוקכָאנ ,ערָאשאה
 ,טיג ךיוא םיא טלעפ קעטייוו ןוא ,רע טגָאמ

 ,קידנביײרש .ןליפסיוא םיא ןעמונעג ןוא קנאלב א ןעמוקאבסיורא טָאה שועדאט
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 ןגעוו קידנטכארט ,ןרעדנאסקעלא וצ ּפָאק םעד ןביוהעגפוא עלייוו רעדעי רע טָאה

 !ךעדגיוו

 ..לָאגנָאמ ,וטסגָאז ,רעפראוונליוק רעד זיא ---

 .רעפראוונליוק ןייק טינ ,ןָאעדרָאקא ןא --

 טינ רָאג ךיז בָאה ךיא -- ..ןָאטעג גָאז א ליטש שועדאט טָאה -- ,עדגיוו ---

 -טלעטשעגנייא ליפיוזא ןַײז לָאז שינעפעשאב רעטראצ רעד טָא ןיא זא ,טביילגעג
 ,טַײק

 יד טימ ןָאטעג לטניּפ א רעדנאסקעלא טָאה -- ,סיוא טסקאוו ,ףראד עמ זא --

 עדגיוו טלָאװ עיּפילָאװַאנ רעטלא רעד ףא .טנרעל ןבעל סָאד -- .ןגיוא עלָאמש

 זיא דרערעטנוא רעד ןיא .עטסָאבעלאב עגנוי עטוג א יװ ,רעמ טינ ןעוועג רעשפע

 -עג לטַײט א רע טָאה --- ,םיא סימ ךיוא ןַײז טעװ סָאד ןוא ,טסעז וד סָאװ ,סָאד יז

 .קעוואלס םענעגנאגעגקעווא םענופ גנוטכיר רעד ןיא ןָאט

 ,ָאטעג יד טזָאלראפ קעוואלס טָאה גָאטראפ

 | ,ןפָארטעג טינ ריטראווק ריא ףא קעוואלס טָאה ןעדגיוו
 יורפ ערעטלע ןא טרעפטנעעג םיא טָאה ,אנעריא ינאּפ זיא ּוװ ,עגארפ ןַײז ףא

 ןיא זיא אנעריא ינאּפ זא ,עטנייווראפ ןעוועג קידנעטש ןטלָאװ ייז יו ,ןגיוא טימ
 ,לָאיטסָאק

 ,ןארָאטסער ןיא עקסלעטיוו לטע וצ :סערדא ןייא ךָאנ טאהעג טָאה קעוואלס
 ןיא טינ זיא עדגיוו זא ,ןרָאװעג עריווועג קעוואלס זיא ןעקסלעטיוו לטע אב

 ,ייזומ ןשישטַייד ןיא .ייזומ ןיא רָאנ ,לָאיטסָאק
 עַײנ יד סָאװ ,ןענאטשראפ טינ קעוואלס טָאה --- ?ייזומ ןיא סעּפע סָאװ ---

 טלָאװ סָאד יו ,םיטש רעד ןיא טַײקטכַײל אזא טימ םיא וצ טגָאז ענַײז עטנאקאב
 -עג ןפרָאװעגרעבירא עדגיוו זיא ריא בילוצ סָאװ ,גנוקיטפעשאב-טּפיוה יד ןעוועג
 זיא יז ,ייזומ ןיא ,עדגיוו ,טרָאד יז טוט עשז סָאװ -- ,טַײז רעשירא רעד ףא ןרָאװ
 ?גנולעטשסיוא ןא ףא לָאמוצ טינ טרָאד

 .קידנעלכיימש טרעפטנעעג םיא לטע טָאה -- ,גנולעטשסיוא ןא ףא --
 ,ןענאטשראפ טשינרָאג ןוא ןעלסקא יד טימ טשטיינקעג טָאה קעוואלס
 .?טגנידאבמוא ןַײז ריא ףא זומ עדגיוו סָאװ ,גנולעטשסיוא ןא --
 ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעג טָאה לטע
 ;לָאטש ןטילגעצ טימ יװ ,טנערבעג עגער עקירעביא רעדעי טָאה ןקעוואלס
 ?גנולעטשסיוא אזא ראפ סָאד זיא עשז סָאװ ---
 ,רעוועג ןופ ---
 ,ןיילא ןעדגיוו ןופ טסווװרעד ןיוש ךיז קעוואלס טָאה ךָאנרעד
 ןרעטסומ עטסקיטכערּפ יד טלעטשעגסיוא ןעוועג ןענַײז ייזומ ןשישטַײד ןיא
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 "נוא עּפורג א טימ עדגיוו טָאה גָאט םענעי ןיא ןוא .רעוועג-ןישאמ ןשישטַײד ןופ

 סָאד טרָאד ןופ ןריפסיורא --- ייזומ ןיא עיצקא ןא ןעמונעגרעטנוא רעלדרערעט

 .רעוועג עטלעטשעגסיוא
 זיא'ס ּוװ ,שיט םאב ןענאטשעג טינ ייזומ ןופ רעטכעוו רעד זיא ךעלנייוועג

 ,טנכערעגסיוא עּפורג יד טָאה םעד ףא .רעוועג סָאד ןגעלעג
 ,עדגיוו ןַײז זיא סָאד יצ ,טסּוװעג טינ ןוא ןעדגיוו ףא טקוקעג טָאה קעוואלס

 ןיא .םיא סע ךיז טמעלָאכ יצ ,ןכאז עלאער ןופ יז טדער יצ ,ןענאטשראפ טינ ןוא

 ..גָאט ןלעה ןטימניא ...ןריפסיורא רעוועג סָאד ייזומ םענופ ןוא ...רעוועג --- ייזומ א

 ןייק טאהעג טינ לָאמנייק ,ךיז טכאד ,טָאה יז ?ָאד סע ךיז טוט סָאװ ...עדגיוו ?רעוו

 -עגירעד ךָאנ טגָאיעג ךיז קעוואלס טָאה --- ...עדגיוו ,סערויטנאווא וצ ןעגנוגיינ

 דמערפ ריא ןענַײז סערויטנאווא -- ,ןעדגיוו ןעק רע טניז ,קירוצ ןרָאי ןופ ןעגנור

 טרעדנּוװעג טינ רָאה ןייק ךיז רע טלָאװ ,ןעדירפ ןגעוו ןעלדנאה ךיז לָאז'ס ...ןעוועג

 ןיא ,טרָא ךעלטנפע ןא ןיא ןיירא טייג עדירפ יװ ,טלעטשעגרָאפ טכַײל ךיז ןוא

 ..סיורא טרָאד ןופ טעװ יז יוזאיוו ,טינ טגערפ ןוא ,עַיכ רעד ןופ ןטסאקנייצ עמאס

 ?עדגיוו רעבָא
 ןייא ןופ ךעשעמ ןיא קנאדעג ןיא םיא אב טליונקעגנעמאזוצ ךיז טָאה ץלא סָאד

 ךיז יז טָאה טַײצ רעצרוק רעד טָא ראפ זא ,ךיז טכאד םיא .ןעדגיוו ףא ןקוק עגער

 -ראטש ,ךיז טכאד ,יא ,רעטרעגָאמענּפָא ,רעסאלב יא יז זיא סעּפע .טרעדנעעג רעייז

 "גסָאלשטנא ןופ עלעבַײה ךעלגנירדכרודמוא אזא טימ ןגיוצראפ קילב רעד ,רעק

 -כעלעג רעשרעדניק רעד שטָאכ .טרָאװ ןפא רעגראק סעּפע יז זיא ךיוא ןוא .טַײק

 יז זא ,ךיז טכאד םיא ּוװ ,ןטרָאד ,טיײהנגעלעג רעדעי אב .טינ יז טזָאלראפ רעט

 טלקַײק טרָאד דָארג ,ריא רעביא טגנעה סָאװ ,ראפעג רעד ןופ טמעלקעג ןַײז ףראד
 ,רעטכעלעג רענעגנוווצעג-טינ אזא ריא ןופ סיורא ךיז

 ןייגנַײרא יוװ ,גנוריסאּפ רעכעלנייוועגרעסיוא אזא ןגעוו םיא יז טלייצרעד טָא

 ןוא רעמ טינ -- ןעגנוי עּפורג א טימ ייזומ ןשישטַײד א ןיא גָאט ןלעה ןטימניא

 רעד .טכאל יז ןוא ,ןטאנָאּפסקע יד ןטרָאד ןופ ןגָארטסיױרא ףא -- רעקינייװ טינ

 ןוא ,ָאי דָארג רע טייטש טציא ןוא ,שיט םאב ןייטש טינ ,יז טגָאז ,ףראד רעטכעוו

 .רעדיוו טכאל יז
 "עגמוא ןקידנרעקאלפ טימ יז רע טָאה -- ?ןָאטעג ריא טָאה עשז סָאװ זיא --

 ...רעטכעוו רעד דלאביוו --- .ןָאטעג גערפ א דְלֹוד
 ןצנאג ןופ טכאלעג טציא עדגיוו טָאה -- ,קעוואלס ,טוג טינ ןעוועג עקאט זיא --

 ךיז ןלָאז עיסרוקסקע רעד ןופ רעמענליײטנָא יד זא ,רָאפ ךיז טסלעטש -- .ןצראה
 ?טנעה עקידייל טימ טרָא אזא ןופ ןרעקמוא

 :רעקידלודעגמוא ןרָאװעג עגער וצ עגער ןֹופ זיא קעוואלס
 יוזא טינ ןעוועג זיא'ס זא ,ןעמיס א ךָאד זיא ...עדגיוו ,ךָאד טסכאל וד רעבָא --

 ...ךעלקערש
 .ןכאל ןביוהעגנָא ךיוא רע טָאה ןיילא ןוא
 ןָא ךעיומ רעד טבייה עגאל ָא-אזא ןיא רָאנ ..ןעוועג ָאי זיא ךעלקערש --
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 ןטראוורעדמוא עמאס א ףא ןוא ...שרעדנא רָאג ...קידנעטש יו שרעדנא ןטעברא
 | ,ןפיוא

 עטעטסעּפעג יד ,עקניזימ סדלָאגניר עַײש טינ ךיז ראפ ןעזעג טָאה קעוואלס
 רעד ןקוק קַיור ןָאק סָאװ ,ןשטנעמ םענעסקאוורעד א רָאנ ,עדגיוו עטמיורטראפ ןוא
 -רעביא יז ןוא געלשעג ןיא ריא טימ ןטסעמראפ ךיז קִיור ןוא ןגיוא יד ןיא ראפעג
 ,ןציּפש

 ןייק טינ זיא ןלאפ עכלעזא ןיא ןטכארט גנאל זא ,ןיילא ךָאד טסייטשראפ --
 ,ןסָאלשאב ןַײז ףראד ץלא ןוא -- עגער א .טעברא

 זיא --- .ּפָאק ןטימ קעוואלס טלקָאשעג רעטפעשיקראפ א טָאה -- ,ָאי ,ָאי --
 ?ןָאטעג ריא טָאה עשז סָאװ

 ךיז טָאה ןשטיינק עלא רעביא .ןרעטש ןגנוי םעד טשטיינקעגסיוא טָאה עדגיוו
 ףא לָאמ ןטשרע םוצ ןעזעג ךיוא קעוואלס טָאה סָאד .גרָאז עפיט ןטָאשעגסױא
 -עג ריא ןיא זיא ץלא :גנורעדנוווראפ טימ ןָאטעג טכארט א טָאה רע ןוא ,ןעדגיוו
 ןעמוק ןענאוונופ .ענייקז א אב יװ -- ןרעטש רעד רָאנ ,קידנעטש יװ ,גנוי ןבילב
 ןרעטש םענעגייא ןַײז טשטיינקעגסיוא טָאה רע ?ןשטיינק ליפיוזא ןרעטש ריא ףא
 טקנוּפ ,יוזא ןעזעגסיוא ץלא ךָאנ טָאה עדגיוו ןוא ,טנאה רעד טימ ןָאטעג ווּורּפ א ןוא
 ןעוו ,ייזומ ןיא ,טרָאד ןָאט וצ טאהעג טָאה יז סָאװ ,ָאד טציא טשרע טכארט יז יו
 ,שיט םענופ ןייגּפָא טינ טָארט ןייק טמיטשאב טָאה רעטכעוו רעד

 רָאט טנעה עקידייל טימ קירוצ ןייג ;רָאלק ןעוועג ןעמעלא זדנוא זיא סנייא ---
 ,ןדַײמסיױא ןענָאק רָאנ ייז ןעמ ףראד .םוטעמוא ןאראפ ןענַײז ןעגנורעטש .טינ ןעמ
 -נגיוא ןייא ןיא רימ זיא ...טצייר ןוא טקניוװ שיט םענופ רעוועג סָאד ןוא .ּפָאק טימ
 ,ןלאפעגנייא קילב

 ;ןגיוא עטערומשזראפ-בלאה טימ ןיוש ןקעוואלס ףא ןָאטעג קוק א טָאה יז
 ןוא ןביילג טינ ןבעל ןיא לָאמנײק טסעװ ?ןלאפעגנייא זיא רימ סָאװ ,טסייוו ---

 ...ןלעטשרָאפ טינ סע ךיז
 ,דלודעגמוא קיטש ןייא טלעטשעגרָאפ ךיז טימ קעוואלס ןיוש טָאה --- ?סָאװ --
 -רעד זיולב לָאז'ס ...ןקניניילק א רָאג עקאט רעבָא ,למוט םעניילק א ןכאמ --

 טייג .דרעפ ןפא רימ ןענַײז ,ןרעהרעד םיא טעװ רע ביוא ןוא ...רעטכעוו םוצ ןייג
 ףא רע טסעגראפ .ייזומ ןיא למוט א ראפ סע זיא סָאװ ,ןרעוו עריווועג וצ דלאב רע
 רעמ ןוא ?טסייטשראפ .ןטאנָאּפסקע יד ןגיל'ס ּוװ ,שיט םאב טייטש רע זא ,עלַײװ א
 -רעביא םענייק ןזָאל טינ .לענש ןרעוו ןָאטעג ףראד סָאד רעבָא .טינ רימ ןפראד
 ?ןעוועג זיא וטסניימ סָאװ ןוא .ןקוקמוא ךיז רעטכעוו םעד ןזָאל טינ ןוא ,ןטכארט
 ןוא .זדנוא וצ ןעגנאגעגוצ ךַײלג זיא רע .טנכערעגסיוא ןבָאה רימ יװ ,יוזא טקנוּפ
 רימ ןוא .שיט םאב טרָא ןַײז ןעמונראפ ךַײלג ןבָאה ערוועכ ערעזדנוא ןופ ַײרד
 ןַײז ןיא ןרעּפמא ךיז טצעזעגרָאפ ןוא ּפָאק םעד ןעיירדראפ ןעמונעג םיא ןבָאה
 ,ןרעהנַײא ךיז ןעמונעג טַײקטריסערעטניראפ סיורג טימ טָאה רע ןוא ,טראוונגעג
 טָאה --- ,רעבָא רעה םאב ןגערפ רימ ןלעוו טָא; .רעּפמאעג רעד טייג עס סָאװ ןיא
 -וקָאד םוש ןייק טָאה סָאװ ,ןטאי ערעזדנוא ןופ רענייא טיוה רעד ןופ ןסירעג ךיז
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 סרעדיײנשלגרָאג יד ןוא קיטנוז זיא'ס זא ,גנונעּפָאה רעד ץוכ ,טאהעג טינ טנעמ
 טייצ רעד ראפ ןוא "...לאמ יז ןגאז ,רעבָא רעה -- ,ענעפיוזאב ץעגרע ןעּפָארכ
 -עגמוא ךיז טָאה רעטכעוו רעד זיב ןוא ,רעוועג םעד טימ סיורא ערעזדנוא ןענַײז
 ,ייזומ םעניא ןעוועג טינ ךיוא ןיוש רימ ןענַײז ,שיט םוצ טרעק

 טריפעג עדגיוו טלָאװ ןיילא םיא יו ,רעטפעשיקראפ א ןענאטשעג זיא קעוואלס
 טָאה עמ ןענאוונופ ןוא רעוועג סָאד ךיז טניפעג סע ּוװ ,שיט םוצ ייזומ ןרעביא
 -סיורא ןוא טרעּפמאעג ךיז טלָאװ ןיילא רע יוװ ,רעטכעוו םעד ןדנעװּפָא טפראדאב
 -עמ ריא ןוא ןעדגיוו ףא טקוקעג רעטבילראפ א טָאה רע ...רעוועג סָאד ןגָארטעג
 יז סָאװ ,ץלא וא ,ןגָאז טלָאװעג ריא ןוא קילג ןסיורג םעד טָא ףא ןעוועג ענאק
 טלעטשעג םיא ךיז טָאה טרָאװ סָאד רָאנ ...םישודיכ עליוה זיא ,םיא טלייצרעד
 -עג ןוא ןעדגיו ףא טקוקעג ןגיוא ענעסירעגּפָא טימ טָאה רע .זדלאה ןיא
 ;טכארט

 עמ ..קילג ןאראפ ךיוא ךָאנ זיא עגאל רעזדנוא ןיא עליפא זא ,סע טסייה;
 ,.,קילגמוא ןראפ זדלאה םעד ןלעטשרעטנוא טינ רָאנ ףראד עמ ...ןבעל רָאנ ףראד
 ןרָאװעג סעּפע רָאג טסיב ...עדגיוו ...לגענ ענייז ןּופ ןסיירסיורא רָאנ ךיז ףראד עמ
 אזא טלארטש ןגיוא יד ןופ ןוא ...עלעדייא אזא זיא ענייד טייקסאלב יד ...רענעש
 ;ריא רע טָאה טגָאזעג רעבָא *...טַײקיטכיל

 ...ןשועדאט ןופ סורג א ,עדגיוו ,ריד וצ בָאה ךיא ---
 טָאה םיא ,עלייוו א טראוועג טָאה קעוואלס .ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא טָאה עדגיוו

 רעדיוו ןיוש זיא םיא ראפ ,רענייב ענַײז ןצכערק סע יװ ,טרעה רע זא ,טכודעג ךיז
 ריא טעװארּפ עמ סָאװ ,רעטכָאט עטסגנַיי עקידוועמעש סדלָאגניײר עַײש ןענאטשעג
 -ייוצ רעד ןופ עמאמ יד ןוא טַײז ןייא ןופ עטאט רעד ...סעשָארד טימ ענעסאכ א
 ,ריא רעביא -- ןעמאר ענעבמעד ןיא סעדייז ןופ ,ןרעטלע ןופ רעדליב ןוא .רעט
 ןיא ןייג ןוא רעטכַאט עשידִיי ערעשַאק א ןַײז לָאז יז זא ,יז ןשטנעב עלא ןוא
 -ניק יד עמאמ עטוג א ןוא ןאמ םעד בַײװ ךעלרע ןא ןַײז ןוא רעשָאיאה-ךערעד
 ,עלאק א יװ ,ןגיוא עטזָאלעגּפָארא טימ ,קעוואלס ,טציא יז רע טעז אזא טָא ,,.רעד
 ךיז ןיא טמענ ןוא ,רעיילש םעד טימ טקעדראפ ,עּפוכ רעד רעטנוא טייטש יז ןעוו
 ,.,ןשודק-רעדאסעמ יז ןעמ זיא ייז טימ סָאװ ,רעטרעוו יד ןיירא

 טּפאכ עמ יװ ,קנאדעג ןראפ טּפאכעג ןיילא קעוואלס ךיז טָאה עלַײװ ןייא ףא
 :וענאג א

 עבאגפוא ןא טימ :רעהא ןרָאװעג טקישעג רע זיא סָאװ בילוצ ,ךעלטנגייא ,זיא;
 זיא רע ?םיא וצ גנויצאב סעדניוו ןכאמ רָאלק יצ ,באטש ןשידרערעטנוא םענופ
 עבאגפוא ןא ריא ןבעגרעביא יצ ,ןשועדאט ןופ סורג א ןעדגיוו ןבעגרעביא ןעמוקעג
 ןעמוקעג זיא רע ?םרָאפינוא רעשישטַײד רעד ןיא רעטעראפ ןטלעטשראפ םעד ןגעוו
 ןופ ןטַײהנגעלעגנָא יד ןיא רעדָא ,ןטַײהנגעלעגנָא עכעלנעזרעּפ ענַײז ןיא רעהא
 | *?ֵאטעג רעד

 טרעקעגמוא ךיז טָאה רע ןוא ,ּפָאק ןיא סייה ןרָאװעג לָאמאטימ םיא זיא סעּפע
 ,טנאה רעד ראפ ןיילא ךיז טריפ רע זא ,טכאדעג ךיז טָאה םיא .ןעקנאדעג ענַײז וצ
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 ראפ .דרערעטנוא רעד ןיא קירוצ ןעגנערב ךיז רע ףראד יוזא טָא ןוא ,ווענאג א יוװ

 | .ןשועדאט ראפ ןוא ןרעדנאסקעלא

 ןיא טציא ןעד סע טייג ...עכעלבַײל ןַײײז ...עדגיוו ןַיז עקאט זיא יז ...עדגיוו;

 ?רעוואכ םענעי וצ רעדָא םעד וצ סעוװוָאשכאמ ענעגרָאבראפ עריא ןרָאלקסיוא

 -- ,קנאדעג ןיא ןעלדיז ןיילא ךיז ןעמונעג רע טָאה -- ...טנערב םורא ןֹוא םורא

 -ַאילביב רענעזעוועג רעד ,רענַײז עטאט רעד יוװ ,סיוא ןיוש טעז טלעוו עצנאג יד

 יד .טיוט םעניא ןַײרא ץעגרע טלמערד סָאװ ,רענעלָאװשעג-בלאה רעד ,רעקעט

 ראפ ךיז טצייה סע ןוא ,ןטָארטעצ -- ןשטנעמ יד ,ןגיּפשאב ןוא ווערָאכ זיא טָאטש

 ,שא ייז ןופ ןכאמ וצ ףא ןוויא-סכַײר רעשישטַײד רעד רעבַײל ענעגיּפשאב ערעייז

 רעד ןצנאגניא טינ טמיטש סע זא ,ןעורעד טַײצ רעקיזָאד רעד ןיא טָאה רע ןוא

 ,סורג א ףא טכארטראפ ךיז יז טָאה סעּפע .,,םיא וצ גנויצאב סעדגיוו ןיא ןבשזעכ

 א אב יװ טּפאכעג יז סורג ןקיזָאד םעניא ןוא סכארבעג ריא ןיילא סָאה רע סָאוװ

 ,ןשועדאט עדגיוו טעז ןגיוא עטזָאלעגּפָארא יד סימ זא ,םיא ךיז טכאד סעּפע ...עוויינג

 קנופ א ןגיולפעגרעביא זיא עפיירס רעלארענעג רעסיורג רעד טָא ןיא ..,םיא טינ

 ןא ףא ןסעגראפ טָאה ,קעוואלס ,רע ןוא ...רעוואכ ןטייווצ א וצ ןגיוא סעדגיוו ןופ

 סָאװ בילוצ ,םעד ןָא ןוא קילגמוא ןסיורג םענָא ,טלעוו רעצנאג רעד ןָא קילבנגיוא

 א ףא ןיא סעּפע זא ,ךיז טכאד םיא דלאביוו ...ןרָאװעג טקישעג רעהא זיא רע

 .ןרָאװעג לטָאב ץלא זיא ,סנגייא ןופ ,סנייז ןופ ,םיא ןופ טדנעװעגּפָא עלַײוװ

 ןצנאג םעד רעביא טעונאגעג ךיז טָאה קעטייו רָאנ .טמעשעג ךיז טָאה רע

 .ןָאטעג גָארט א םיא סע טָאה לָאמאטימ ןוא ,ןַיירא עמָאשענ רעד ןיא ןוא בייל

 עליפא ,רעפייא ןַײז ראפ ןוא עביל ןַײז ראפ ןעמעש ךיז רע ףראד סָאװראפ

 -ענוצ טלעװ עקידנענערב יד ףראד סָאװראפ ?רעייפ ןיא זיא םיא םורא ץלא ןעוו

 ןטימ לטניּפ ןייא עליפא רע ףראד סָאװראפ ?טסיירט עקיצנייא ןַייז םיא אב ןעמ

 -ראפ ?טנורגּפָא ןא זיא םורא ןוא םורא ביוא ,ןטערטּפָא רעטכבילעג ןַײײז ןופ גיוא

 עטסדנימ יד ץראה ןַײז ןופ ןזָאלסיורא טינ רע טצוו ,טינ לָאמנייק יוװ ,טציא .טרעק

 טַײקניײש ריא ןוא .ענַײז זיא טַײקטרעדנעעג ריא ןוא .ענַײז זיא עדגיוו ...עיזויליא

 .ענייז זיא

 רעזדנוא ןגעוװ ןסיוורעד ךיז טצוװ רע ןעוו ,שועדאט ,ןדירפוצ ןַײז טעוו רע --

 -אלס ,וטסניימ יוװ --- .ןגיוא יד ןביוהעגפוא עדגיוו טָאה --- ,ייזומ ןיא עיסרוקסקע

 עלַײװ א טָאה יז -- .רעוועג-ןישאמ ןשישטַײד ןופ ןרעטסומ עטצעל עמאס יד ?קעוו

 :לָאק ןפא ןטכארט ןעמונעג ךָאנרעד ןוא ןגיוושעג

 זא ,רע ..ךעיוק אזא טָאה רע .שועדאט ,רעטנאסערעטניא ןא רעייז זיא רע ---

 .סיוא טליפ עמ ןוא טייג עמ רָאנ ,רעביא טינ ןעמ טגערפ ,רָאפ סעּפע טגייל ר

 רע רָאנ ,םיא םורא ןאראפ ,ךיז טכאד ,זיא ץלא זא ,טסכארט ןוא םיא ףא טסקוק

 ןָאק רע זא ,רע טָאה ךעיוק א ןוא ...ןעזנָא טינ םיא לָאז עמ ,טלעטשראפ זיא ןיילא

 יא .טקיטשרעד ץעגרע טגיל ןשטנעמ םעד ןיא סָאװ ,ץלא ןשטנעמ אב ןקעוופוא

 ,ץלא ןעמוקאבסיורא קוק ןייא טימ רע טָאה רימ אב עליפא .,,טַיײקטגאוועג יא ,טומ
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 רעדעי .טנורגּפָא ןא רעביא קירטש א ףא םורא ָאד ךיא ייג יוזא טָא .טסעז וד סָאװ
 ראפ ךימ טריפ רע זא ,טכאד רימ רָאנ ...עפָארטסאטאק א טימ רימ טעָארד עגער
 יו ,אזא טינ סעּפע זיא רע ...טכיװעגכַײלג ןיימ טימ ןָא טריפ ןוא ...טנאה רעד
 ןופ ...סנַײז ןופ טגָאזעגּפָא ןצנאגניא ךיז טָאה רע .רערעדנא ןא ןצנאגניא .,.רימ
 ,לאעדיא ןַייז ראפ זיא ץלא .םיא טימ זיולב ןָאט וצ טָאה סָאװ ,םעד ןופ ...סנגַײא
 ןוא ...קאיוואּפ ןיא רָאי ריפ ...עזערעב-זוטראק ןיא רָאי סקעז .ךיוא -- ןיילא רע ןוא
 ...ןעמעלא ראפ -- רָאנ ,ךיז ראפ טינ ךיוא זיא ,ןבילבעג םיא זיא'ס סָאװ ,סָאד

 ,ןעקנאדעג ענַיז ןופ סיורא עלַײװ א ףא זיא ןוא טּפאכעגפוא ךיז טָאה קעוואלס
 | ,םעלק א ןופ יו

 -ירה ןעמונעג רעדיוו ךיז רע טָאה -- ?קיטכיזרעפייא רע זיא ןעמעוו וצ זיא
 רעטלעטשעגנייא רעקילייה רעד טָא וצ ?ףמאק םעד וצ ?דרערעטנוא רעד וצ -- .ןעז
 ?ןשועדאט וצ ,ןעד ןעמעוו וצ ?רָאה א ףא עגער רעדעי זיא ןבעל סָאד ּוװ ,טעברא
 ...טוט יז סָאװ ,םעד טימ גנודניבראפ ןיא רָאנ ךָאד יז טנָאמרעד ןשועדאט רעבָא
 ןוא ןסיז םעד טָא וצ ריט יד טנפעעג ריא טָאה סָאװ ,רעד ריא ראפ זיא שועדאט
 טציא ךיז טסַײר ןיילא רע סָאװ ,ראפעג רעסיז רעד טָא וצ .,.קילג ןכעלרעפעג-טיוט
 ..טייקטנכעראבמוא ?יפיוזא טימ ןוא קעטייוו ליפיוזא טימ םעד וצ

 יו ןָאטעג גָאז א רע טָאה -- ..ןדירפוצ רעייז ןַײז טעוו רע ...עדגיוו ,ָאי --
 ...רעייז -- ,רעביפ ןיא

 טָאה יז .גרָאז ענעמוקעגוצ א ךָאנ ןגיוא סקעוואלס ןיא טקרעמאב טָאה עדגיוו
 טָאה יז ,ןשועדאט טנַאמרעד טָאה יז ןעוו ,ןָאטעג רעטיצ א טָאה רע יו ,טליפרעד
 ;ןגיוא יד ןיא םיא ןָאטעג קוק א ךָאנרעד ןוא ןגיוושעג עלַײװ א

 יוזא דייר ךיא סָאװ ,ןצראה םוצ טינ זיא ריד ,סעמע םעד גָאז ,קעוואלס --
 ?ןשועדאט ןגעוו

 ףא ןָאט קוק א טפראדאב טלָאװ רע יו ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארא טָאה קעוואלס
 ועשיי א ריא טימ ןבָאה וצ דרע רעד

 זיא'ס ..רעטעראפ םעד ןעניפעג :סנייא זיולב ןצראה םוצ טציא זיא רימ --
 ,,?שועדאט ןוא ...רעוועג ןטרָאד ןופ ןגָארטסיױרא ןוא ייזומ ןיא ןייג יוװ ,יוזא טקנוּפ
 ,..ריד ףא סָאװ ,גנוקריוו עבלעז יד רימ ףא טָאה שועדאט

 טינ ,ןעדגיוו ףא ןָאטעג קוק א טַײז רעד ןופ ןוא ּפָאק םעד ןביוהעגפוא טָאה רע
 ;קילב םעד ריא ןופ גנאל קידנדנעװּפָא

 יד ןוא ?עשימ ןוא ?ןסָאנ ןוא ?רעדנאסקעלא ןוא ?שועדאט דָארג סָאװ ןוא --
 ?דרערעטנוא עצנאג

 -- טנאה יד ןוא ,טנאה רעד ןיא עלעכיט-ןשאט ןיילק א ןטלאהעג טָאה עדגיוו
 ןלאפעגסיורא זיא עלעכיט סָאד יוװ ,טליפעג טינ ןוא ןקעוואלס טרעהעג ,ליומ ןבעל
 :טקערטשעגסיוא ריא סע ןוא ןביוהעגפוא ךַײלג סע טָאה קעוואלס .טנאה ריא ןופ

 ךיא רעשפע -- ןגרָאמרעביא ןוא ,שועדאט ןַײז ךיוא וטסעוװ ןגרָאמ ...אנ --
 ?טסייוו רעוו ...ךיוא
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 טינ ךיז טעװ רע .ךעיוק ןוא טַײקזיײב ןָאטעג גנולק א טָאה לָאק סקעוואלס ןיא
 טימ ןטסעמראפ ךיז ןעמוקסיוא טעוו'ס ביוא .טינ םענייק ןופ ןסױטשּפָא ןזָאל
 טימ ןלעטשראפ טינ ךיז ןָאק ,קעוואלס ,רע ,טלעטשעגּפָא טינ ךיז זיא ,ןשועדאט
 טָאה רע רָאנ .טוג טינ רעשפע זיא'ס .סיורא םוטעמוא ןופ טראּפש רע .טינ םענייק
 ןא רעשפע זיא'ס .טינ רע ןָאק שרעדנא ןוא .ביל ,קעוואלס ,רע טָאה יוזא טָא .ביל
 ןטערטּפָא זיא --- ןיזמוא רעסערג א ךָאנ רעבָא ,ןשועדאט ןלעטשנגעק ךיז ןיזמוא
 ,טינ --- ןגָאזּפָא ךיז טַײרטש ןופ רָאנ ,ןליּפשראפ ןָאק רע .ןַײז-טינ-לָאז'ס-ןעמעוו

 טעברא רעד ףא -- ,ןָאטעג גָאז א םעצולּפ ריא רע טָאה --- ,עדגיוו ,טסייוו וד --
 ..ןכוז עמאטסימ ךימ טעװ עמ .גונעג ...טעװענאשזרָאטאקענּפָא .טינ רעמ ךיא ייג
 ,רעריפ-ןענָאלַאק רעד ...טלעוו יד ןרעקרעביא עמאטסימ טעװ ײצילַָאּפ-ָאטעג יד
 ,קעטָאילביב רעד ןיא ,זדנוא אב עוװאלבָא ןא ןכאמ עמאטסימ טעוװ ,םיא וצ גָאלק א
 ,..טיוט ןיב ךיא זא ,ןגָאז םיא ןעמ טעוו

 םיא ךָאנ יװ ,ָאטעג ןיא םיא טכוז עמ יװ ,ןעז לָאז עדגיוו זא ,טלָאװעג טָאה רע
 טריפ ןוא טבעל רע ,רעגייטשא טָא ...שרעדנא לסיב א טרעוו רע יװ ...געיעג א זיא
 -ָאטעג רעד ראפ ןוא -- ןבאגפוא ענעדיישראפ טַײז רעשירא רעד ףא סיוא
 זיא סעפע רעבָא .טַײקינײלק א ,ךיז טייטשראפ ,זיא'ס ..טיוט רע זיא ייצילַאּפ
 .יךָאד סע

 רעטנוא סנטָאש עפיט יד ןעזעג טָאה יז .ןשועדאט ןגעוו טכארטעג טָאה עדגיוו ןוא
 .רעטרעוו עלא יוװ ,ךעלקירדסיוא רעמ ןענַײז סָאװ ,ןגיוא עטכאמעגוצ-בלאה ענַײז
 -- ,ןעדגיוו ,ריא יז ןלעפאב סָאװ רעבָא .לעפאב א זיא'ס --- ןוא ,ףוא ייז טבייה רע
 אב רָאנ ריא ךָאד ןבָאה ייז ?סָאװ --- ,קנאדעג ןראפ טּפאכעג ןיילא ךיז יז טָאה
 עשישטַיד יד ןיא רעוועג ןענעוונאג ...טַײז רעשירא רעד ףא ,רעהא ןעמוק ןליופ
 עמאס יד ןיא ןוא סרעפראוונליוק דרע רעד רעטנוא ןופ ןבָארגסױא ,ןלאנעסרא
 ךָאד ריא ןבָאה ייז ..ןַײז םעקיונ ךיז ןוא שטַײד םעד ןראנּפָא רעטרע עכעלטנפע
 רעמ ןוא .טַײקיטכעמנָא ןופ ןלאפ טינ ןוא קעטייוו ןופ ןרעוו ןסירעצ טינ ןליופאב
 סע טוט יז ,ריא ןליופאב ייז סָאװ ,סָאד טָא ,עביל טימ סע טוט יז ןוא .טשינרָאג
 -עגסיורא ליפעג סָאד טָא טָאה ץלא ,טשינרָאג יז טָאה רעמ .ןצראה ןצנאג ןטימ
 א ןוא סָאבעלאב א יװ ,ןיילא טצעזאב ךיז טָאה'ס ןוא עמָאשענ ריא ןופ ןסיוטש
 ןעלנָא ןא ןבעגעג ריא ןבָאה ייז סָאװ ,ראפרעד ראבקנאד ייז זיא יז ןוא .רעטבילעג
 ?ךיז טכאד יוזא ...טשינרָאג רעמ ...ןבעל וצ טָאה יז סָאװ בילוצ ,טלאהניא ןא ןוא
 ריא לָאז רע ,ןַײז סע ןָאק יו .ריא רע טלעפעג עדאווא ?שועדאט ,ריא רע טלעפעג
 רעד ראפ יװ ,רעסאוו ןיא ןוא רעַײפ ןיא ןעגנאגעג םיא ראפ טלָאװ יז ?ןלעפעג טינ
 סָאװ ,ץלא ןוא ?רעקיניײװ ןעד ריא טלעפעג רעדנאסקעלא ןוא .דרערעטנוא רעצנאג
 סָאװ ...רעַײט ןוא קיליײה ןוא טבילאב ריא זיא ץלא ,דרערעטנוא רעד ןופ טייג סע
 ,,?ביל םיא יז טָאה יצ ?ןשועדאט ןיא ריא טלעפעג ךָאנ

 .ןעמוג ןיא טַײקנקורט קנאדעג ןקיזָאד םעד אב טליפרעד עדגיוו
 טָא ...דרערעטנוא יד םיא ןיא יז טָאה ביל ןוא ...םענעגנָא ריא רע זיא סיוועג

 ,ןפאשאב ,ָאטעג רעד ןיא ,טרָאד טָאה רע סָאװ ,טלעוו עשידרערעטנוא עסיורג יד
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 "עגסיוא יז ןוא ,םייל קיטש א יװ ,דרע רעד ןופ ןביוהעגפוא ,ןעדגיוו ,ןיילא יז ןוא
 -גיירא ייז ןיא ןוא ...ןקעוואלס טציא ןוא ,,,טלאטשעג םענעגייא ןַייז ןיא טמערופ
 ;עמָאקענ ןופ ליפעג א טמעטָאעג

 ,םעקיונ ךיז טַײז ,טייג ---
 ?םיא ןופ טכארבעג ריא טָאה קעוואלס סָאװ ,סורג רעד םענעגנָא ריא זיא יצ
 ,ץיה ענעקורט ל?סיב א ּפָארא רעדיוו טגנילש יז
 ..ןעניז ןיא יז טָאה רע סָאװ ..יז טקנעדעג רע סָאװ ,םענעגנָא ריא זיא סיוועג

 ןעוו ,רעקיטפעה ןפאלק ןעמונעג ריא טָאה ץראה'ס רָאנ ,סָאװ טינ ןיילא טסייוו יז
 "נקיטש אזא ןגָאלשאב יז טָאה'ס ןוא ...סורג םעד ןבעגעגרעביא ריא טָאה קעוואלס
 "טכירעגמוא רעד ןופ רעשפע ..ךיז טמעש יז סָאװ ,ראמרעד רעשפע ...ץיה עקיד
 רע ..טייקמאזקרעמפוא ןַײז טרעװ יד טינ טָאה יז סָאװ ,ראפרעד רעשפע ...טַײק
 טימ טדערעגסיוא ןוא .,לָאמ יירד-ייוצ עטלייצעג ןעזעג ןצנאגניא יז ךָאד טָאה
 יו ,ריא ףא טקוקעג רעמ ךָאד טָאה רע ...רעטרעוו ריפ רעדָא ירד עטלייצעג ריִא
 ..ןעניז ןיא ןגעלעג ןעד זיא ןעמעוו ןוא ...טדערעג

 ?ןעז וצ ןעוועג ןרעג םיא יז טלָאװ יצ
 ,ןגיוא יד עלייוו א ףא יז טכאמראפ ָאד
 -יטכיל רעד ףא ןזַײװאב טינ ךָאד ךיז רָאט רע ...ךאז עכעלגעמוא ןא ךָאד זיא'ס

 רעבָא .ןעז וצ םיא גנאלראפ ריא רעסייה ךָאנ טרעװ עלַײװ א ףא ןוא .ןייש רעק
 ןיא ןוא ,ןַאט קוק א ריא ףא טעװ רע ..?ןעז ךיז ןלעוו ייז ביוא ,ןדייר יז ןלעוו סָאװ
 רעשפע ןוא ,טבאגפוא ןא ןענעיילרעביא יז טעװ ןגיוא עגייז רעטנוא סנטָאש עפיט יד
 ...רעטרעוו ןָא ןצנאגניא ןייגאב ךיז רע טעוװ רעשפע ןוא ,טרָאװ א ןגָאז ריא רע טעוו
 ןוא םיא ןיא רָאלק יוזא זיא ץלא זא ?רעטרעװ יד יז ףראדאב סָאװ רָאנ
 ...ךעלדנעטשראפ

 ןוא קיל ןטגרָאזראפ ןַײז ןוא ןגיוא עטמירטאב סקעוואלס טעזרעד יז זא ןוא
 ,ןשועדאט ןלעטשראפ וצ יידעק ,ךיז ןגעוו ןלייצרעד סעּפע ריא ןעגנוימאב ענַײז
 ;ןגָאז םיא ריא ךיז טליוו

 סָאװ ,ליפעג-עמָאקעג םעד וצ --- סנייא וצ קיטכיזרעפייא ןַיז רָאנ טסנָאק וד;
 -עגסיורא טָאה ליפעג עקיזָאד סָאד טָא ..טמעטָאעגניירא רימ ןיא טָאה שועדאט
 ,"קעוואלס ,ךיוא ףיד עליפא ,ץלא רימ ןופ ןסיוטש

 ;םיא יז טגָאז ןגָאז רָאנ
 טסיב ..,ליומ ןיא ןעמענ ןטיירגוצ סעּפע ריד לע ךיא ...קעוואלס ,ּפָא ךיז ור --

 "מורא ךיז וטסָאה גָאט ןצנאג םעד ןוא ..סיפ יד ףא ןעװעג טכאנ עצנאג א ךָאד
 ,..טיירדעג

 טימ ּפָאק םעד ןקעוואלס וצ סיוא טעווערעק ןוא שיט םורא ןערָאּפ ךיז טמענ יז
 ;לכיימש א

 ערעַײט א ?לָאיטסָאק ןיא ןיב ךיא זא ,טגָאזעג ריד טָאה עטסָאבעלאב יד ןּוא ---
 ...עמאמ א יוװ ...עקניטלא

 טקוקאב רע .זדלאה ןיא טינ םיא טכירק ןסע סָאד .טגייוװש ןוא טציז קעוואלס
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 טלָאװ ץלא יו ,ליטש קידלװָא ָאד זיא ץלא .טנעװ יד ףא ןטערטרָאּפ יד .בוטש יד

 ןא ןָא רָאנ ,ָאטעג עבלעז יד ָאד זיא ,ךעלטנגייא ,זא ,טכארט א טיג רע .,עוויש ןסעזעג

 ןָא ןוא ,טָארדכעטש ןָא ןוא ..ָאטעג יד םורא סלגניר סָאװ ,טנאוו רעטרעיומעגסיוא

 טינ עקטנאה ץצעווָאסעסע רעד זיא סָאװ טימ שטָאכ ,,,טנאדנעמָאק א ןָא ןוא .רעיוט א

 סָאװ ?עשראוו טסייה סָאװ ,ָאטעג רעשיליוּפ רעסיורג רעד ןופ טנאדנעמָאק רעד

 ?"טפאשרָאטאנרעבוג-לארענעג עשיליוּפ, טסייה

 ןרעקמוא ןפראד ךיז רע טעוװ ,טכאנ ןלאפוצ טעוו'ס ןעוו זא ,טכארט א טיג רע

 א םיא טיג -- ,רעשפע ןוא .ָאטעג ןופ געטנכַאװ ערעטיב יד וצ --- "םייהא; קירוצ

 טצוװ ,סנטסקינייװ ?רעטעב ןליפ טרָאד טציא ךיז רע טעוװ -- ,קנאדעג א רעביא ייג

 ,סנטסקינייוו ,טעװ רע ...יז יא ,םיא יא טדימש סָאװ ,טַײקנגיױצעגנָא יד ןעז טינ רע

 ןוא ..טעשעג ָאד סָאװ ,ץלא רעביא טַײװ ץעגרע ךיז טגָארט קילב ריא יוװ ,ןעז טינ

 טיג רע ןוא .,.קירוצ ןייגקעווא ךַײלג ןוא ךיז ןבייהפוא לָאמאטימ םיא ךיז טליוו סע

 ;:גָאז א ריא

 ןעז טגנידאבמוא ךיז טסלָאז ,ןבעגעגרעביא טָאה רעדנאסקעלא ...עדגיוו ,ָאי --

 ןוא ..ןארָאטסער ןיא רעייגניירא ןא ןַײיז זומ לגיופ רעקיזָאד רעד ...ןעלטע טימ

 ..ןֿפאטנָא ןענָאק סעּפע ןעמ טעוװ ןטרָאד

 םיא טימ ןיוש ךיז טלָאװ רע יו ,רעמיצ םעד טקוקאב לָאמאכָאנ טָאה קעוואלס

 ;טצעזעגרָאפ ןוא ,טנגעזעג

 -- ךעלגעמ טַײװ יו זא ,ןבעגרעביא רעדנאטקעלא ןסייהעג טָאה ךָאנ ןוא ,,.ָאי --

  .י.עבאגפוא רעקיזָאד רעד טימ ןעַײה טינ

 -גאסקעלא זא ,ןכַארטשעגרעטנוא טייקזייב רענעטלאהאבראפ טימ טָאה קעוואלס

 זא ןוא טקישעג םיא טָאה רעדנאסקעלא זא ,גנונעדרָאראפ יד ןבעגעג טָאה רעד

 ןקיזָאד םעד ףא טּפאכעג ךיז טָאה עדגיוו ןוא .רעפטנע ןפא טראוו רעדנאסקעלא

 ,לקישטאה םעניד ןוא םעניילק |

 ?לָאגנָאמ רעד --

 -עגסיורא טינ רעהא ךיז ךיא טלָאװ ,רע טינ ןעוו ,לָאגנַאמ רעד ,רע .ָאי ,ונ ---

 .ײלָאיטסָאק ןיא ןעגנאגעג יו רעמ טינ ךיוא רעשפע טסלָאװ ...וד ןוא .,,ןסיר

 סעּפע םיא ףא טפראדאב טלָאװ יז יװ ,ןקעוואלס ףא ןָאטעג קוק א טָאה עדניוו

 ןרעדנע ךיז טעוװ טכיזעג ןַײז ןופ קורדסיוא רעד רעדייא ךָאנ ,ךיילג ןענעיילסיוא

 ןוא םיא ףא טקוקעג טָאה יז .ןעגנובעלרעביא ערעדנא ןופ סולפנייא םעד רעטנוא

 .ןרעדנאסקעלא ןיא טנָאמרעד ךיז

 א ריד ףא טיג רע ןעוו ...ןעזעג טינ ןבעל ןיא יז טָאה ,רע יוװ ,אזא םענייא ךָאנ

 .יקילב ןַײז ןטלאהסיוא רעווש רעייז זיא'ס .ןגיוא יד ןזָאלּפָארא וטזומ ,קוק

 עשילָאגנָאמ ,עלָאמש ענייז טלעטשעגרָאפ קידעבעל עלַײװ א ףא ךיז טָאה יז

 -טנעעג טָאה יז ןעוו ,ריא ףא טקוקעג טָאה רֶצ יו ,ךיז יז טָאה טנַאמרעד ןוא ,ןגיוא

 .יָאטעג ןיא ,טרָאד ,ןגארפ ייווצ עטלייצעג ענייז ףא ןשועדאט טרעפ

 ,ןקעוואלס ןָאטעג גָאז א יז טָאה --- ,טנייה ךָאנ ןַײז ךיא לעוו ןעלטע אב --

 זא ,ךעלגעמ -- ,טרעזאכעגרעביא יז טָאה -- ,טנַײה ךָאנ -- ,טַײװ ץעגרע קידנקוק
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 סע רימ ןלעוו ,ןּפאטנָא סעּפע ןרימ ביוא ...ןייגרעד סעּפע רימ ןלעוו ןארָאטסער ןיא
 ךעלדיימ עיטראפ א ןריפרעבירא ךיא ףראד לַײװרעד ..ָאטעג ןיא ןבעגרעביא ךיילג
 ,..דלאוו ןיִא

 טַײװ ץעגרע ןעוועג ץלא ןענַײז ןגיוא עריא .ןעדגיו ףא טקוקעג טָאה קעוואלס
 ,גרָאז עלעבייה קידלּפענ א טימ ןגיוצראפ ןוא

 -ייה עקירעביא סָאד טָא ,טשיװעגּפָארא סע טלָאװ רע רעטיצ א ראפ סָאװ טימ
 -רעד טָאה ןוא ןָאטעג טכארט א קעוואלס טָאה -- ,ןגיוא סעדגיוו ןופ גרָאז עלעב
 ירד א רע טָאה .רערט א ןטלאהניַיא רעווש ןרעוו ןָא טבייה ןיילא םיא יו ,טליפ
 ;ןביוהעגפוא ךיז ןוא טייז רעד ןיא ּפָאק םעד ןָאטעג

 ?רֶע טסייוו דלאוו ןגעו .ןרעדנאטקעלא ןבעגרעכיא ףיא לע יוזא זיא --
 . ..שועדאט ...ןוא רע --
 :רעמיצ ןפא ןוא ןעדגיוו ףא ןָאטעג קוק א לָאמאכָאנ טָאה קעוואלס
 ןיא ןַײז ירפרעדניא ןגרָאמ ךיא ?עװ ,גנונעדרַא ןיא ןַײז ץלא טעוו'ס ביוא --

 ..ָאטעג

 טקידנעעג טלמעד טקנוּפ ךיז טָאה ,בוטש ןיא ןרעלדנאס יווייל אב ,ָאטעג ןיא ןוא
 רעד ףא ןעגנאגעגסיורא טינ זיא סָאװ ,ןקעוואלס טכוזעג טָאה עמ .גנוכוזרעטנוא ןא
 ,טעברא

 -עגמורא זיא יזוייל .ןעוועג טינ רענייק ,עיראּכז ןדנילב םעד ץוכ ,זיא וטש ןיא
 א טזָאלעגרעביא ווו"טינ-ווו ןוא ןפיוה יד רעביא רעכיב עלעגעוו םעד טימ ןעגנאג
 רעביא ריצאּפש ןקירעיורט ןַײז טצעזעגרָאפ רעטַײװ ןוא ןעורּפָא טצעזעג ךיז ,ךוב
 ,ןסעזעג םענייא ןדעי אב .םִיָאלאכ יד רעביא ןעגנאגעגמורא זיא יכראז ...ָאטעג רעד
 "רעאפ עפיט טימ ןוא ,טליײעג טינ ץעגרע ןיא ךיז טָאה רע .טזָאלעג ךיז טָאה'ס לפיוו
 סופיט ןופ ןביוהעגנָא ,ָאטעג רעד ןופ ןסאלאכ עלא טלייהעג ןצכערק ענעטלאהאב
 ענייז ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה סָאװ ,דלָאגנייר עייש .רעגנוה ןופ טַײקנלַאװשעג זיב
 -ָאטס א ראפ ןבעגעגנָא ךיז ןוא ןטפאשנדייל עשירָאטקעטיכרא טטבעלעגסיוא-טינ
 .סעמראזאק עשישטייד יד אב טנאה רעד ןיא ?בוח א טימ טעבראעג טָאה ,רעיל
 טָאה רע .עיראכז רעטלא רעד זיולב ןעוועג זיא עואלבָא רעד סייב כוטש ןיא ןוא
 ,רעמיצ ןיא ןענאטשעג זיא'ס רעכוזאב א ראפ סָאװ ,ןקָאז רעדנילב רעד ,ןעזעג טינ
 ןוא דרעװש א סיורא טּפאכ רעכוזאב רעקיזָאד רעד ןעוו ,ןעזעג טינ ךיוא טלָאװ רע
 -אב םעד ,ןעַײרש טרעהעג רָאנ םיא טָאה רע .ּפָאק םעד ּפָארא םיא טמענ
 יד ןלָאצ ןבעל ןטימ טעװ םענעפָאלטנא םעד ראפ זא ,ןעלדיז ךיז ןוא ,רעכוז
 | ,בוטש עצנאג

 טיוה רעד ןופ ןכָארקעג רעכוזאב רעד זיא -- !ןגָאז םיא ןעמ לָאז ?רע זיא ווו ---
 ךיוא סָאד טָאה עיראכז רעדנילב רעד רָאנ .שיט ןרעביא טּפאלקעג סעּפע טימ ןוא
 ןוא סעִיו ענעסעגעגסיוא יד טימ טלטניּפעג קערש ןופ זיולב טָאה רע .ןעזעג טינ
 / :טנעה יד טימ טכאמעג
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 ביוא ?רעכָאב רעד זיא ּוװ ,ןגָאז ןעד ךַײא ךיא ןָאק ...טלעוו יד טינ עז ךיא זא --
 ףא ךַײא לעװ ךיא ביוא ,עיראכז ןטלא םעד ...ךימ ןעמענ ריא טנָאק ,טליוו ריא
 ,..ןגיוט סעּפע

 רעד ,רעכוזאב רעד טעּפירקסעג טָאה -- ,ןגיוט טעװ ריא ,ןגיוט טעװ ריא --
 ,ןגיוט ריא טעװ טנלָאשט ףא --- ,ןיקלאמ רָאדיזיא ,ײצילַאּפ-ַאטעג רעד ןופ ףעש
 טָאה --- ,ןוויוא ןיא ןכירק עלא ריא טעװ ,טינא .טעברא רעד ףא ןַײז רע לָאז ןגרָאמ
 טַײז רענעי ףא ןיוש רע טָאה ךיז ראפ ןוא ,טעשטירעגסיוא ,קידנעייגקעווא ,רע
 ןטימ ןוא בַײװ ןטימ ןוא שיפ טימ .לָאצ ריטרעזעד ןדעי ראפ -- :בעגעגוצ ריט
 ,לָאצ --- ערעלַאכ א רָאנ ּוװ ,ןשָארפ ןָאפ לָאצ ,ןעקטנאה לָאצ ,ןעלדיבַאק לָאצ ...ןבעל

 -ומָאק ןופ ןסערדא טימ לטעצ א ףא טראוועג טייצ עצנאג יד טָאה סָאװ ,עקטנאה
 םעד ןבעגרעביא טנעה ענעגייא יד טימ ןענָאק סע לָאז רע ,ָאטעג רעד ןיא ןטסינ
 ןשידִיי א ןופ טערדא ןא טימ טנגעגאב טציא ךיז טָאה ,ןשָארפ ןָאפ ףעשדָאּפאטסעג
 ,ָאטעג רעד ןיא רעטקָאד

 -ָאטעג רעד ןופ ףעש םאב טּפאכעגסיוא ךיוא ןעמ טָאה סערדא ןקיזָאד םעד רָאנ
 ,בוטש ןיא םיא אב ןעוועג ךָאד זיא רע .זָאנ רעד רעטנוא ןופ ןסירעגסיורא .ייצילָאּפ
 ,ןעזעג טינ רע טָאה שטעּפארד ןדנילב םעד יו רעמ ןוא

 ,שיט ןפא .ןגיובעגנַײא סָאװטע ןָאלאס ןיא ךיז אב ןעגנאגעגמוא זיא עקטנאה
 טימ טלעטשאב ןוא ךעטשיט ןטניּפשעג-רעבליז א טימ טקעדעג ןעוועג זיא סָאװ
 ,יקציטאימעס רָאסעּפָארּפ ןטלא םאב עטבױרעגנָא ,סעדוב ענרענייבדנאפלעה
 ליווצ ףא עניוז-סייב א ןענעפע ןופ טקעיִארּפ א עקּפאּפ רענירג א ןיא ןגעלעג זיא
 ,ןטעב קיצפופ טרעדנוח

 ףענייב עשיטָארעלקס יד ןופ ּפירקס ןטפאחלקע ןא טימ ןוא טייחרענעגיובעגנָא
 -רוטאנ קיצפופ טרעדנוה ייווצ יד ןופ עמישער רעד ןיא טקוקעג עקטנאה טָאה
 לואּפ טניירפ ןַײז וצ טעקורמעג ןפיל ענעגיוצעגפיונוצ טימ ןוא עטעטכילפראפ
 :עקירפ

 ןייטשאב טעװ טלאטשנא רעקיזָאד רעד ...ןעלווַײט ידלא וצ ,דנצייר זיא'ס --
 ...סעקשידִיי ןוא סעקשטאילַאּפ ןופ ךעלסילשסיוא

 ןוא עקירפ לואּפ טניירפ ןַײז ףא ןָאטעג קוק ןקידפעיונ-קיטכעמנָא אזא טָאה רע
 | ;ןּפיל ענעגיוצעגפיונוצ יד טימ טעקַאמסעגוצ

 ...רָאי ןצכעז ןופ רעטלע ןיא --
 ןכַײרגיז א ןופ ןעזסיוא ןווארב א ןעמענָא ןוא ןכיילגסיוא טווורּפעג ךיז טָאה רע

 ,רענייב ןופ ּפירקס רעראד א רָאנ טרעהרעד ךיז טָאה'ס ןוא ,רעכָאז
 ,טריסערעטניראפ ךיז עקירפ לואּפ טָאה -- ?קיזומ א ראפ סָאד זיא סָאװ ---

 ףא קידנטַײט ,שיט ןפא ןטלאהעג טנאה ןייא טָאה סָאװ ,טנאדנעמָאק ןפא קידנקוק
 טגיילראפ טנאה ערעדנא יד ןוא ,ןטעב קיצפופ טרעדנוה ייווצ יד טימ עמישער רעד
 ,ּפירקס רעד ןעגנאגעג ,ךעלטנגייא ,זיא'ס ןענאוונופ ,ןקור ןפא

 םיא אב ןענַײז ןגיוא יד .טנַײרפ ןַײז וצ ּפָאק םעד טיירדעגסיוא טָאה עקטנאה
 ןָאטעג עטיובעצ א סָאװרָאנ יז טָאה עמ סָאװ ,טייקיסילפ א יװ ,ענטומ ןעוועג
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 ,סאלאכ אזא ןופ טַײקנגָאלשרעד יא ,סאק רעקיטכעמנָא יא טצירּפשעג ייז ןופ טָאה'ס
 ןא ראפ סָאװ ,רעגיינ טימ טראוועג טָאה עקירפ לואפ .ןלייה טינ ךיז טוָאל סָאװ
 טנעװקעטנַאק ןעוועג זיא עקטנאה רָאנ .טניײרפ ןַײז ןופ ןעמוקאב טעװ רע רעפטנע
 ;קיגארט רעשיטעטסעיאמ ןַײז ןופ ךייה רעד ףא ףָאס ןויב ןוא

 -עגּפָארא ךָאד ןוא ןפורעגנַא ךיז רע טָאה -- ,לואפ ,טעפירקס ערגאדָאּפ יד --
 ,ןגיוא יד טזָאפ

 רעקירָאיקיסַײרד-ןוא-טכא רעצנאג רעד ןיא ןָאטעג יצ א ךיז טָאה עקירפ לואפ
 עקיזָאד יד טָא זא ,ןגייצרעביא טפראדעג ךַײלג ךיז טלָאװ רע יו ,טיײקעגטלאטש
 טנאה א ןבייר ןעמונעג טַײקנדירפוצ ןופ ןוא ,טינ סעכַײש ןייק םיא וצ ןבָאה ןכאז
 :טנאה א ןיא

 ,ץאלּפ ןפא טיִנ ןצנאגניא קיזומ ָא-אזא זיא ןעיורפ ןופ טפאשלעזעג רעד ןיא --
 ?וצרעד סעּפע טסוט זד ...ךירע

 ןוא ,טסעפ ןענעכערסיוא רע ןָאק ליפעגטימ ףא זא ,טליפרעד טָאה עקטנאה
 ןקור םענופ טנאה יד ןעמונעגּפָארא

 ראבטכרופ יוזא טינ ךעלקריוו לָאז'ס ,ןעמ טוט סָאװ ,לואּפ ,וטסייוו טכַײליפ ---
 ?ןעפירקס

 ,ךירע ,ןסערפ רעקינייוו ---
 .עקטנאה טסרעבָא םעד טינ ,שרעדנא ןצעמע ןטאר וטסנָאק סָאד --
 ןצנאג םעד ןיא ןגיוצעגסיוא וויטארטסנַאמעד לָאמאכָאנ ךיז טָאװ עקירפ לואּפ

 ןיא ךיז קידנקוקנַיא ,ןוא רוטאינימ עקינייבדנאפלעה א שיט םענופ ןעמונעג ,סקווו
 -נדייל-ערגאדַאּפ םעד ,טניירפ ןַײז ראפ סעצייא עקיצראה רַאּפ א ןלאפ טוָאלעג ,ריא
 ;טסרעבָא ןקיד

 ,,?טימ עקיזָאד סָאד סיוא ,ךירע ,ץונ --
 ?טכלעוו ---
 ,טסַײג ןַײד ןיא טינ ןוא רעווש ריד זיא ןסע ןקירעביא ןופ ןטלאהּפָא ךיז ...ונ --

 ..ָאטעג ןיא ...אזא רעגייא ןאראפ זיא ָאד ...טצרא ןא וצ ךיז דנעוו זיא
 ,טנאדנעמָאק רעד ןגָאלשעגרעביא םיא טָאה -- ?ָאטעג ןיא --
 ..טפאשרָאטאנרעבוג רעצנאג רעד ןיא רעגייא --
 ןעמונעגסיורא ,לכליפש עקינייבדנאפלעה סָאד טלעטשעגקעווא טָאה עקירפ לואּפ

 ,שירעמיורט טאמיק ,טצעועגרַאפ ,טנעה יד קידנשיװּפָא ,ןוא עלעכיט-ןשאט א
 ,ערגאדָאפ רעד ךָאנ זיא'ס ןוא ,קוק ןייא ...ךַײר םענופ רענעזיוועגסיוא ןא --
 ןיא טכיוהעגניירא םיא ןוא טנאדנעמָאק םוצ ןגיובעגנָא סָאװטע ךיז טָאה רע

 ;רעיוא
 ןיא ריד אב ןַײז ךיוא ךעלניישראוו טעװ ..ָאד זיא יז ביוא ...רעטכָאט ןייז --

 ,טלאטשנא
 -עצ ךיז ןוא עקפאפ רענירג רעד ףא ןָאטעג לטַײט א רעגניפ ןטימ טָאה רע

 ;טלכיימש
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 ריא לָאז'ס .,,רעטכָאט ןַײז בילוצ קנערק רעד ןופ ןלייהסיוא ךיד טעװ רע --
 ..ןבוזאב ענַײד אב ,..ּפירקס רעד טַײקכעלמענעגנַאמוא ןייק ןפאשראפ טינ

 ;ןָאטעג בייה א ךיז טָאה עקטנאה
 ךירע ןוא .ןדִיי ךיוא --- ערגאדָאּפ ,טשרעהאב ייז ןבָאה ץלא ,ןדִיי םוטעמוא --

 ןופ ןּפאטאב ןזָאל ךיז ןעגנוווצעג זיא ,רענָאטװעט רעקיטולב-לדייא ןא ,עקטנאה
 םעד ןטענק רימ טעװ ,עדוי רעטכולפראפ רעד ,רע ...טנעה עשידִיי עטפאהלקע
 ןוא טַײז רעטייווצ א ףא טָא ,טַײז ןייא ףא טָא ןרעקרעביא ןסייה רימ ךיז ןוא ךיוב
 ןענעפע ןטייה ,טכַײליפ ,ךָאנ רימ טעװ רע .ךאס א סערפ ךיא זא ,ןרעלקרעד רימ
 ןעגנוווצעג טעװ עקטנאה ןָאפ ךירע ןוא .גנוצ םעד ןזַײװ םיא ןוא ךיוא ליומ סָאד
 רעד ןוא ...גנוצ ןטקעטשעגסיורא ןא טימ עדוי םעד ראפ ןייטש ןוא ןגלָאפ ןַײז
 טינ רימ ןָאק סָאד ,לֹואּפ ,וטסניימ יװ .רעטכעלעג ראפ ןעשטאק ךיז טעװ עדוי
 ,.ןטאש

 ףראד סע -- .טסרעבָא םוצ טעווערעקעגסיוא ךיז עקירפ טָאה -- ?סָאװ ןיא ---
 ,ןטאש טינ ,ןפלעה ריד

 ;ןּפיל יד טימ ןָאטעג עקָאמס א טָאה עקטנאה
 רעד ןעוו ןוא ...גנאר ןיא גנורעכעה א ןעמוקאב ןכיגניא ךָאד ףראד ךיא ---

 ,..טרעקראפ ןדוי א טימ בָאה ךיא זא ,ךיז טסיוורעד דערויפ
 םוצ ןגױבעגנָא לֹואּפ ךיז טָאה --- ?עדוי רעד ,ןבעל ןבַײלב ןעד טעוװ רע --

 ,טסרעבָא
 ,ןצראה םענופ ןייטש א ּפָארא זיא ןעקטנאה
 סָאד ,םיא ךָאנ קיש .ןעלווַײט ידלא וצ ,לואּפ ,ןעגנערב םיא ןעמ לָאז זיא --

 ,ערגאדָאּפ עטצעל ןַײז ןוא רענַײז טיזיוו רעטצעל רעד ןַײז טעוו
 רע טָאה ,ערגאדָאּפ ןַײז ןופ ןרעוו רעטָאּפ טַײקכעלגעמ רעד ןופ רעטסיירטעג א

 רענירג רעד ןיא ןפיטראפ ןעמונעג רעדיוװ ךעלעגייא ענערָאװעג-ךעליירפ טימ ךיז
 :עטעטכילפראפ-רוטאנ יד ןופ ןעלטעצ יד טימ עקּפאּפ

 | ...ךעלעשיפ ...לואּפ ,ןָא רָאי ןצכעז ןופ ---
 ;טנאה יד טקערטשעגסיוא ןוא ראנידרָא רעד ןעמוקעגנַירא זיא'ס
 ןריפ וצ טכארבעג טָאה'מ ,טסרעבָא רעה ,ןדלעמ טביולרעד !רעלטיה ליה ---

 ,רעקיזומ םעד
 ;ןגיוא עטרעדנוווראפ רָאּפ א טלעטשעגסיוא טָאה לֹואֹּפ
 ?ךירע ,רעקיזומ א ראפ סָאװ --
 ;עקּפאּפ רענירג רעד ןיא רעגניפ ןטימ ןּפאלק ןעמונעג טָאה עקטנאה
 ,שטַײד א ףראד טלאטשנא אזא ןיא ,לֹואּפ ,קיזומ ביל טָאה טלאטשנא אזא --

 זיא .ץנאט א טימ ןטלאהרעטנוא ןענָאק ךיז ,טנװָא ןא ןעגנערבראפ ןַײרא טמוק סָאװ
 ןשילױּפ ןטמיראב םעד טזָאלעג ךיא בָאה ,ןונ ,קיזומ --- ייר רעטשרע רעד ןיא
 םעד ןיא טסנוק ןַײז טימ ןכאמ ךעליירפ רע לָאז ,ןפור יקסנישזוטס רָאסעפָארּפ
 זיא יז .ַײרעליּפש עשיליוּפ ענעכַארקעצ יד טינ גָארטראפ ךיא שטָאכ .טלאטשנא
 ינינאגאּפ רעשיליוּפ רעקיזָאד רעד רָאנ .ןעדוי ןופ טעטפיגראפ ךרוד ןוא ךרוד ףא
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 ףא טכאלעצ ךיז עקטנאה טָאה -- ,טמא ןא ןגיילרָאפ םיא ךיא לע ,ךיז טעוועטנוב
 ,ןריפניירא -- :ראנידרָא םוצ טדנעוועג ךיז ןוא לאפנייא םענעגייא ןַײז

 ןבלאה א טכאמעג ,קעשאד םוצ רעגניפ ייווצ טגיילצנוצ טָאה ראגידרַא רעד
 ןאמ ןטלא ןא טזָאלעגניירא ןוא ריט יד טנפעעגפוא ,?וויטש ערעווש יד טימ זַײרק
 ,לברא םעד םורא דנאב ןצראווש א טימ ןוא שוילעּפאק ןצראווש ןטשטיינקעצ א טימ
 ;ןלואּפ וצ ןָאטעג קנו א טָאה עקטנאה

 ,רע זיא טָא -- !

 לדיפ םעד ,ריט רעד ןבעל ,רעטרעצעגּפָא ןא ,ןענאטשעג זיא ןאמ רעטלא רעד
 טלָאװ עמ יװ ,ןעזעגסיוא טָאה ןוא ,עווכאּפ רעד רעטנוא ראילטופ ןצראווש א ןיא
 ,עיצוקעזקע ןא ףא רעהא טכארבעג םיא

 טָאה -- ,עראטיג רעיא ףא ןליּפשּפָא סעּפע זדנוא טעוװ ריא ,רעקידענג ,ונ --
 .עקטנאה ןעמערב יד טימ ןָאטעג ךאמ א םיא וצ

 קילב םעד טימ טלָאװ רע יוװ ,לדיפ ןַײז ףא קוק א טּפאכעג טָאה רעקיזומ רעד
 ןלעבָאג םעד ןָאטעגנָא טָאה שטַײד רעד סָאװ ,דעווַאקמוא םעד ןעמענּפָארא טלָאװעג
 ,ןבילקעג טינ ךיז רע טָאה לעפאב םעד ןליפסיוא רעבָא .טנעמורטסניא

 ;ןרָאצמירג ןיא ןיירא זיא עקטנאה
 ןקאילָאּפ ?לברא ןפא עטאמש עצראווש א ראפ ךייא אב סָאד זיא סָאװ --

 ?סעטאל ןעד ןגָארט

 ;ןגיוא יד םיא ףא ןביוחעגפוא טָאה רעקיזומ רעד
 .רעיורט ןגָארט ןקאילַאּפ ,סעטאל ןייק טינ ןגָארט ןקאילַאּפ --
 ךָאנ -- .םענַאּפ סָאד ןעקטנאה אב טמירקעגסיוא ךיז טָאה --- ?רעיורט --

 ?רעיורט ןקאילַאּפ סע ןגָארט ןעמעוו
 -גיירא ייז ןוא ןגיוא יד ןביוחעגפוא רעטלא רעד טָאה -- ,דנאפ רעייז ךָאנ --

 ,ןעקטנאה ןיא ןטינשעג
 טנאה עטכער יד ןפרָאװראפ טָאה רע .ערגאדָאּפ יד ןָאטעג ּפאכ א טָאה ןעקטנאה

 -גייא טימאב ךיז טלָאװ רע יוװ ,ןעכַאפ ןעמונעג רעקניל רעד טימ ןוא ןקור ןפא
 ;טעשטּפעשעגסיױא ןוא ,טכיוועגכיילג ןטלאה

 טרעדנוה ייווצ ןופ טלאטשנא-טסול א ןיא טמא ןא ןעמוקאב ריא טעוװ טָא ,ונ --
 ,ןייווש רעשיליוּפ ,ךעליירפ ןַײז ךַײא טעוו ,סנליירפ

 ןוא ןסיורד ןיא טקוקעג ,רעטצנעפ םאב ןענאטשעג טַײצ עצנאג יד זיא לֹואּפ
 טָאה רע ,רָאפ טמוק ָאד סָאװ ,ןָא טינ ןצנאגניא טייג םיא זא ,לעטשנָא ןא טכאמעג
 -עג ןיא ךיז אב טכיילגראפ ךיז לָאמ ןטסטנזיוט םוצ עָאנאה טימ ןוא ןגיוצעג ךיז
 -יּפלא ,גנוניימ ןַײז טיול ,טָאה סָאװ ,ערגאדַאפ רעטעשויעצ רעד טָא טימ קנאד
 קיניוגיא םיא טָאװ רעבירעד ןוא ,רע יװ ,טמא ןרעסערג א ןעמונראפ סעָאט
 .גנוקינעפשרעדיוװ סקאילַאּפ םעד ןגינעגראפ םענעטלאהאבראפ טפאשראפ עליפא
 ;ּפָאק ןטימ ןָאטעג ךאמ ןטכַײל אזא רָאנ רע טָאה ,רעטצנעפ ןופ קידנעײגּפָא טינ ןוא

 ,ךירע ,לאטורב יוזא טינ --
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 ןַײז יװ ,טקרעמאב טינ ןצנאגניא ןוא טרעהעג טינ טשינרָאג טָאה עקטנאה רָאנ
 טירבעג םיא ןבָאה ןגיוא סנטלא םעד .ּפָאק םעד םיא וצ טיירדעגסיוא טָאה טנַירפ
 :קערשרעד טליפעג ךיז טָאה לָאק ןַײז ןיא .ןָאט געוואב ןייק ךיז טזָאלעג טינ םיא ןוא

 ?עגייג ,רימ ףא וטסקוק סָאװ ---

 ;ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא טינ םיא ןופ טָאה רעטלא רעד
 .ןעזעג ץעגרע לָאמא ךַײא בָאה ךיא --
 רעמ טנכערעגסיוא ,םיטש רעד ןיא טָאּפש ןוא סעלדאג טימ טָאה --- ?ךימ --

 -נעירב סנטלא םענופ ןעיירדסיוא טוװּורּפעג ךיז ,רעקיזומ ןפא יו ,עקירפ לֹואּפ ףא
 ךימ וטסָאה ּוװ -- .טסרעבָא רעקידנדַײל-ערגאדַאּפ רעטעשויעצ רעד קיל ןקיד
 רעקידרעייפ רעד אב רָאג טכייליפ יצ ?לָאּפָארקא םעד אב ?ןטאּפראק יד ףא ,ןעזעג
 ?שזיראּפ רעטנוא עיניל-ָאנישזאמ

 רע .טילגעג ןבָאה ןגיוא ענַײז .שא יװ ,יורג ןעוועג זיא טכיזעג סרעקיזומ םעד
 םענופ טייג ,טכאדעג ךיז טָאה ,ענַײז םיטש יד .ןָאטעג טינ געוואב ןייק ךיז טָאה
 ;רעמיצ ןצנאג

 םעד ףא .עטכישעג ןופ ךובנרעל א ןיא דליב א ףא ןעזעג ךייא בָאה ךיא --
 ,ערעזָא רעדושט רעד אב ,ןסור יד טימ געלשעגדזַיא

 יצ ,לואּפ ןענאטשעג זיא'ס ּוװ ,רעטצנעפ םוצ קוק א טּפאכעג טָאה עקטנאה
 רָאנ ,.טביולרעד ךיז טָאה רעלטעב רעטלא רעד טָא סָאװ ,טרעהעג ךיוא רע טָאה
 יד טימ ןפיול ןעמונעג עקטנאה טָאה ןאד .טעווערעקעגסיוא טינ ךיז טָאה לֹואּפ
 -סיורא ןא טכוזעג ןטלָאװ ייז יו ,רעמיצ ןטַײז עלא ןיא ךעלגייא ענעסָאגראפ ענטומ
 ;טָאטש רעװערָאכ רעטביוטראפ רעד רעביא ןכאלעצ ךיז ןלָאז ייז ,גנאג

 רעַײא --- .רענעגיובעגנָא סָאװטע ןא ,טלסיירטעג ךיז רע טָאה -- ?עטכישעג ---
 ןשיטקעזגיא רעַײא ראפ זיא ןטעזָאלק ןקיניר ןוא ...געלשעג-זייא ?עטכישעג-סנבעל
 ,עגַיג ?גונעג טינ ךעיומ

 סָאד ןוא ,ןרָאצ רעקיטכעמנָא רעד ןכָארקעג םיא ןופ זיא עלייוו רעדעי טימ
 םיא סע טלָאװ עמ יװ ,טמירקעגרעביא רעמ ךָאנ ןרָאװעג םעד רעביא זיא טכיזעג
 ;טשטעווקעצ

 טנאה ןייא קידנטלאה ,טעּפָאסעג יװ טאמיק ןיוש רע טָאה -- ?עטכישעג --
 טקוקעגנַײרא ןוא ,רעװלָאװער םעד ןעמונעגסיורא רעטייווצ רעד טימ ,ןקור ןפא
 טוג טנָאק ריא יװ ,ןליּפש טוג יוזא טנָאק ריא ביוא -- .ךָאל-ןרעד רעד ןיא
 ...עטכישעג

 :םיטש עקידנליפטימ-שיניצ סעקירפ לואּפ טרעהרעד ךיז טָאה רעטצנעפ םענופ
 ,ןגערפוא טינ ךיז טסרָאט וד ...ךירע ---
 עכָאפ ןטלאק א םיא ףא ןוא רעקיזומ ןטלא םוצ טראה ןעגנאגעגוצ זיא עקטנאה

 -לָאװער רעד ןופ שינרעטצניפ רעד טימ ןוא ץיירק ןַײז ןופ ןזַײא ןטימ ןָאטעג
 | ,רער"זרעוו

 ..!ןמיה ןשישטַײד םעד ---
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 םענופ ןגיוא עקידנעילג ענייז ןעמונעגּפָארא טסינ ןוא ןגיוושעג טָאה רעטלא רעד

 .לַמירק םענעגיובעגסיוא-בלאה ןטעשויעצ

 ;ליומ סנטלא םוצ רעוװלָאװער םעד ןגָארטעגוצ טָאה עקטנאה

 ?ןמיה ןשישטייד םעד ןליּפשּפָא ריד ךיא לָאז טכייליפ ---

 ןא םימ טָאה עקטנאה ןוא ,גנוגעוואב ןָא ןענאטשעג זיא רעקיזומ רעטלא רעד

 ;ןעגניזרעטנוא קידנטַאּפש ןעמונעג ליומ טמירקעגסיוא

 ,טולב ךעדוי סָאד טצירּפש רעסעמ ןופ ןעװ ןוא,
 ,טוג ןוא ליוװ רימ ךָאד זיא
 ."טוג ןוא ליוװ רימ ךָאד זיא

 טנאה יד ןעמונעגּפָארא ,רעטכעלעג ןשירעגיז א טימ טכאלעצ ךיז טָאה רע
 ,עקירפ לֹואּפ יװ ,סקּוװ ןצנאג ןַײז ןיא ןעיצסיױא טוװורּפעג ךיוא ךיז ןוא ןקור םענופ
 םענופ ןגיוא עכעלגעוואבמוא יד םורא רעװלָאװער ןטימ ןָאטעג ריפ א רעדיוו ןוא
 :טגערפעגרעביא םיא ,קידנעגניז טאמיק ,ןוא רעקיזומ

 ?רעלטכישעג ,ןעזעג ךימ וטסָאה ּווװ ,ונ --
 ןופ קירוצ ןפיול רָאי ןטנצכא טרעדנוה ןַײנ טנזיוט ןיא ןעזעג ךַײא בָאה'כ --

 ,עגיארקוא
 :ּפָאק ןרעביא עבלָאק רעד טימ טגנאפרעד םיא טָאה עקטנאה
 ?ףובנרעל א ןיא ךיוא --
 -טנעעג ,םעד ףא קידנקוק ,ןוא ּפָאק ןפא טולב טּפאטעגנָא טָאה רעטלא רעד

 ;רעגגיווצאב םעד טרעפ
 ,דרע רעשיליוּפ רעד ךרוד טיזנארט ףא .ךובנרעל ןייק ןיא טינ ,ןיינ --
 -עג ןוא ,ןטניה ףא טגיילראפ טנעה יד ,רעטצנעפ םאב ןענאטשעג זיא לואּפ

 -גיירא טלָאװעג טינ ךיז טַײצ עצנאג יד טָאה רע .רעגניפ יד טימ זעוורעג טּפאלק
 ןוא טמא ןיא ןרעכעה א רעבָא ,טניײרפ ןַײז עייגעג זיא סָאװ ,ןעיניא ןא ןיא ןשימ
 ּפָאק םעד ןָאטעג סיוא יירד א רע טָאה טציא ,גנאר ןיא

 ,ןעקנאדעג יד אב טינ ךָאד זיא רע .ךירע ,ּפָא םיא זָאל --
 ןעּפָאס ןעמונעג רעדיוװ עקטנאה טָאה -- ,ןעקנאדעג יד אב טינ יוזא טָא ןוא --

 -םישעג טנרעלעג רע טָאה --- ,ּפירקס-ערגאדָאּפ ןַײז ןופ טנעמעגאּפמָאקא ןרעטנוא
 ...עניארקוא ןופ געוו-טיזנארט ןפא דנאלשטַײד ןעזעג ןוא עט

 :טכאלעצ שירעטסיה ךיז טָאה רע
 ןופ רעכַײב יד ףא ןוא סעּפָאלכ עשיליוּפ ןופ רעפרעד ענעטָארטעצ ךרוד --

 !טנוה ,ליּפש .ןרוא עשיליוּפ
 קילעפגרָאז ,דייש ןופ לדיפ םעד ןעמונעגסיורא טָאה רָאסעּפָארּפ רעטלא רעד

 ןוא לסקא ןפא טנעלעגנָא םיא ,טעמאס ןצראווש לקיטש א טימ טשיוועגמורא םיא
 םעד םיא טלָאװ עמ ךיילג ,עכאלּפ א ףא יװ ,עקעד רעד ףא ּפָאק םעד טגיילעגפורא
 ;טלמרומעגסיוא ,טרעהעג טָאה עמ טָאװ ,םיוק ,?יטש ןוא ,ןקאהּפָארא טפראדאב ּפָאק
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 .י1עצאּפ ןיא טאקסעייווקער --
 ךיז ןבָאה ייז .ןעגנאלק עכעלרעַײּפ לדיפ םענופ ןָאטעג סיר א ךיז ןבָאה'ס ןוא

 רע זא ,טכודעג ךיז טָאה סע ,ּפָאק ןטקיטולבעצ ןטימ רעלדיפ ןטלא םעד םורא טבעוועג
 טרעװ רע .רעקיזומ רעטקיטולבעצ רעטלא רעד ,ןעגנאלק יד טימ ןסקאוואב טרעוו
 סע .בוטש רעשיליוּפ רעטכעוושראפ רעד טָא ןיא גנע ןיוש םיא זיא'ס ןוא ,סיורג
 רע טייטש טָא .טנעוו יד ךיז ןעייגעצ ןעגנאלק יד רעטנוא זא ,טכודעג ךיז טָאה
 ןשיװצ ,עשראוו ןופ סעוורוכ יד ףא ,רעקיזומ רעטקיטולבעצ רעטלא רעד ,ןיוש
 ,יֹוזא טָא -- ,טנעו ענעלאפעגמוא עטלּפירקעצ ןוא רעקיטשכָארב ענעפרָאװעגנָא
 ףא ,טולב ןיא -- ּפָאק רעד ,ןליוּפ ןוערָאכ םעד ףא רע טייטש ,טכודעג ךיז טָאה
 טליּפש ןוא רע טייטש יוזא טָא -- ,רעיורט ןופ ןכייצ רעצראווש רעד -- טנאה רעד
 טינ ריא ףא טָאה עקטנאה רעשירעשרעהלא רעד סָאװ ,ענַײז עמָאשענ יד סיוא
 לָאמאטימ ןוא ,דנאש טימ ןעלּפמעטש טנָאקעג טינ יז ןוא םיוצ ןייק ןָאטנָא טנַאקעג
 ,ּפָאק םעד טוָאלעגּפָארא טלאה סָאװ ,ןלואּפ וצ ,רעקנעה רעד ,סיר א ךיז רע טיג
 :רעטצנעפ םאב קידנעייטש

 ?רענייגיצ רעד ,רע טליּפש סָאװ ---
 ,םעִיווקער --
 לדיפ םעד רָאסעּפָארּפ ןטלא םאב ןָאטעג סיר א עקטנאה טָאה -- ?ןעמעוו --

 ?ןעמעוו -- .דרע'רד ףא ןָאטעג רעדיײלש א םיא ןוא
 םעד ,טרעפטנעעג רעטלא רעד טָאה -- ,עשראוו טָאטש רעטדנעשעג ןַײמ --

 -רעביא טינ ךיז טלָאװ קיזומ יד יו ,ךייה רעד ןיא טקערטשעג ץלא ךָאנ ּפָאק
 | | .ןסירעג

 ;ןיירא ליומ ןיא רעקיזומ ןטלא םעד ןסָאשעגסיוא טָאה עקטנאה
 ,טנוה ,ןרעה רעסעב םעיווקער ןַײד ןעמ טעװ יוזא טָא .אנ --
 ןַיז וצ טקורעגוצ ךיז ןפמארק עטצעל יד טימ .ןלאפעגמוא זיא רעטלא רעד

 ,טּפאכעגנָא םיא רעגניפ עקידנרעוװ-טראטשראפ יד טימ ןוא לדיפ םענעכָארבעצ
 :;טצכערקעגסיוא ךיוה ןטצעל ןטימ ןוא דרע רעד ןופ ןביוהעגפוא סָאװטע םיא

 ...ןלאפראפ טינ ןלוּפ ךָאנ זיא'ס --
 םענופ עקעד רעד ףא ןָאטעג לאפ א קיביײא ףא ןוא רעדיוו טָאה ּפָאק ןַײז ןוא

 .לדיפ

 -פוא טינ ןוא ןטעגראהרעד םעד ףא טקוקעג לואּפ טָאה ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארא
 ;ןגיוא יד טימ ןעלטניּפ טרעהעג

 ..ןאמ רעטלא ןא ..?ךירע ,טפראדאב סע וטסָאה סָאװ וצ ---
 קורדנַיא ןרעטנוא ןעוועג זיא רע .טדער לואּפ סָאװ ,טרעהעג טינ טָאה עקטנאה

 רעקיזומ רעד סָאװ ,םעיווקער םעניא ןסיגניירא ךיז לאפנַײא ןקיטראנגייא ןַײז ןופ
 -רעביא ךיז ,לוויטש ןטימ גורָאה םעד ןָאטעג עכרוטש א טָאה רע .טליּפשעג טָאה
 יד ןיא קסעילּפ א ךרוד רענידאב םעד ןפורעגנַײרא ןוא ,טיוט זיא רע זא ,טגַײצ

 ,ןטיױט א אב טגָאזעג ןרעװ סָאװ ,עליפט רעשיליוטאק א ןופ רעטרעװ 1
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 גיז ןַײז וצ טרידָאלּפא ןיילא ךיז טלָאװ עקטנאה יװ ,ןעזעגסיוא טָאה'ס .סעינָאלד
 ,רעקיזומ ןטלא םעד רעביא

 ;רענידאב רעד ןיירא זיא'ס

 קנוװ א עקטנאה טָאה -- ,טנוח ןַײד ראפ שיילפ סָאד טָא סיורא ּפעלש ---
 טשיװעגּפָא ןוא עלעכיט א שאט ןופ טפעלשעגסיורא ,ןקָאז םענעסַאשרעד ןפא ןָאטעג
 ,ןטענראהרעד םעד סיורא טפעלש רענידאב רעד יװ ,טקוקעג טָאה רע .טנעה יד
 ;טגָאזעגכַאנ ןוא

 ,טיזנארט וטסָאה טָא ---
 -עגרעביא ןַײז ףא ןוא שקטנאה םענעגיובעגסיוא ןפא ןָאטעג קוק א טָאה לֹואּפ

 -יזָאלטכאמ יא ,דעכאּפ יא ,סעירָאזכא יא טקירדעגסיוא טָאה סָאװ ,םענָאּפ טמירק
 ;ןפורעגנָא ךיז ןוא ,טַײק

 ערגאדָאּפ יד ...ךירדירפ ,רעטקָאד א ןעגנערב רעכיג סָאװ ריד ףראד עמ --
 ,טליּפשעצ רעייהעגמוא ךעלקריוו ריד אב ךיז טָאה

 ָאטעג ןיא טזָאלעגקעװא ואטיל סנאה טנאשזרעס רעד ךיז טָאה גָאט םענעי ןיא
 ואטיל סנאה .עקטנאה טסרעבָא םוצ רוטאדנעמָאק ןיא רעטקָאד םעד ןלעטשוצ
 -רוכ יד ןיא טקוקעגנַײא ךיז ,עשראוו ןופ ןסאג יד רעביא םאזגנאל ןעגנאגעג זיא
 יד ןופ ןרָאװעג ןטָארטאב זיא סָאװ ,טרָא סעדעי יוװ ,םעד ןגעוו טכארטעג ןוא סעוו
 םוצ טרירעגוצ ךיז טָאה סָאװ ,שטנעמ רעדעי יװ ,ןרָאװעג ווערָאכ זיא ,ןשטַײד
 טּפמעטענּפָא ןוא טקידיײלעגסױא ,טעװעדליוװראפ ךעלרעניא רע זיא ,םזישאפ
 ,ןרָאװעג

 טעטיסרעווינוא ןופ ןרָאװעג ןסימשעגסיורא זיא סָאװ ,טנעדוטס רעד ,רע עליפא
 קעווא טזומעג טָאה רענעי ןעו ,יפראז רָאסעפָארּפ םוצ ליפעגטימ ןזייוװסיורא ראפ
 וצ טניוװעגוצ ךיוא ןיוש ךיז טָאה ,ואטיל סנאה ,רע עליפא -- ,דנאלשטַײד ןופ
 -לאיצַאס רעד ,רעטעברא רענעזעוועג רעד עליפא ...רעטיוועג ןקיטולב םעד טָא ןעז
 ןָאזעניבמָאק םעד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארא טָאה רע רָאנ יו ,עקירפ לֹואּפ טארקָאמעד
 רעקיטולב רעד טָא וצ ףעטוש א ןרָאװעג זיא ,רידנומ םעד ךיז ףא ןגיוצעגפורא ןוא
 ..רעטקָאד א ךָאנ ָאטעג ןיא טציא רע טייג טָא ...רע ןוא ...עיכיטס-גנוטכיגראפ
 טעװ עקטנאה זא ,רעירפראפ ךָאד טסייוו רע ןוא ,רעטקָאד ןשידִיי ןעמערָא ןא ךָאנ
 -יזומ םעד טלָאצאב טָאה רע יװ טקנוּפ ,ליוק א טימ ןלָאצאב טיזיו ןראפ םענעי
 -יטשבָארב וצ ,סעניור וצ טניווװעגוצ ןיוש ךיז טָאה רע ...רע טייג ךָאד ןוא ...רעק
 ןגיוצעגפוא רע זיא םעד ףא יװ טקנוּפ ,םיגוראה וצ ןוא טולב וצ .,,ואטיל ,רעק
 זייוודניק ןופ ןעוועג טניווועגוצ עגייז ןגיוא יד ןטלָאװ םעד וצ יוװ טקנוּפ ...ןרָאװעג
 רעדעי ךיז ןיא ןּפמעטּפָא לָאז רע זא ,טרידוטש רע טָאה םעד ףא יװ טקנוּפ ...ןָא
 ןטסכעה םעד ןעז טסישאפ א ןופ םענַאּפ ןשיייכ ןדעי ןיא לָאז ןוא ?יפעג ךעלשטנעמ
 ,.,דנאלשטַײד ןופ ףוראב

 ,ָאטעג רעד וצ ןעמוקעגוצ רעטנעענ ץלא רע זיא ןעקנאדעג עקיזָאד יד טימ
 ,ךָארב ןקיטסַײג סדנאלשטַײד ןופ לּפאטש ןטסקירעדינ עמאס םעד
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 טָאה סָאװ ,טנאוו-ָאטעג יד ...טנאוו עביוט יד ןָאטעג ףוא ייג א םיא ראפ טָאה'ס
 ןבָאה סָאװ ,יד ..ןדִיי עקידנעמוקמוא יד טלעוו רעקידעבעפ רעד ןופ טלײטעגּפָא
 ןריפקעווא לָאז עמ ןוא סנגָאװטסאל ןטַײרנַײרא ךיז ןלָאז'ס ,טראוועג גָאט ןדעי
 ,רעבירג ענעבָארגעגסױא רטירפראפ יד ןיא סנבעל ערעייז

 א סיורא טריפ עמ יװ ,ןעזעג ןיוש טָאה רע .ןעזעג ךיוא סָאד ןיוש טָאה רע
 -גיק יד ,ןענייוו ייז .סעפיוא טימ ןגַאװטסאל א יוװ ,רעדניק עניילק טימ ןגָאװטסאל
 -רעדניק רעייז טביוטראפ טרעוו ךָאנרעד ןוא .עריומ ןבָאה ייז ,ךיז ןפראוו יז .רעד
 א ףא ךָאנ רעדָא רעווייק א ךָאנ ףא רעכַײר טרעוו דנאלשטַײד ןוא ,יירשעג רעש
 ...שא ןשרעדניק עּפוק

 ענייז ןופ טנעה עקיטולב יד סָאװ ,טיורב סָאד טסע ,ואטיפ סנאה ,רע ןוא
 טקנירט ןוא ,רע טסע שיילפ ןוא ...עכעלקילגמוא יד אב ּפָא ןביור רעדירב עכעלבַײל
 סָאװ ,רענַײז ףא ךארּפשרעטומ רעד ףא רעדיל טַײצ וצ טַײצ ןופ טגניז ןוא ,ןַײװ
 ראפ .רעדירב עכעלבַײל ענַײז ןופ טנעה יד יװ ,טולב ןיא ןעקנוטעגנייא ךיוא זיא
 זיא ,טולב-ןעדוי סָאד טצירּפש רעסעמ ןופ ןעוו ןוא, :ץלירג א טיג רעהעג ןַײז
 *.טוג ןוא ליוװ רימ ךָאד

 טביירש ךָאד ןוא ?רעטומ רעד וצ ווירב א ןביירש דיל רעד טָא ךָאנ ןעמ ןָאק יו
 ןעגנירדניירא רעווש םיא זיא סנייא ןיא רָאנ ,ץלא וצ .ץלא וצ טניווװעגוצ ךיז .רע
 "?דנאלשטייד ןעמוקעג םעד וצ זיא יוזאיו, :קנאדעג ןטימ

 ךעלקערש זיא'ס ןוא ,טנאוו-ָאטעג עביוט יד ,ןגיוא ענייז ראפ ןסקאוועג זיא יז
 ,ָאטעג ןיא רעיוט ןכרוד ןטערטרעבירא ןוא ...ריא וצ ןייגוצ ןרָאװעג

 -קָאד ןשידִיי ןעמערָא םעד ןּפעלש וצ ןעגנערב ןוא ָאטעג ןיא ןיירא רע לָאז יו
 ?ןדיי ןעמ טעגראה סָאװראפ ,טינ טסייוו רע זא ,זיוה-טכעש ןיא ןעקטנאה וצ רעט
 ןיא ןעייג ייז ןעוו ,עטייווצ יד ענייא ןענעגראה ןטאדלָאס סָאװראפ ,טסייוו רע
 -אב ייז טייג רע ןעוו ,ןשטנעמ טעגראה רעביור א סָאװראפ ,טסייוו רע .סעקאטא
 רָאנ .קירעגנוה זיא יז ןעוו ,שטנעמ א טקוצראפ עַײכ א סָאװראפ ,טסייוו רע .ןביור
 -ידיי ןשטַײד ןענעגראה סָאװראפ .טינ רע טסייוו ,ןדִיי ןענעגראה ןשטַײד סָאװראפ
 ךיוא טעגראה עמ זא ,טסייוו רע .ןייטשראפ טינ רע ןָאק -- רעדניק עניילק עש
 רעייז וצ ?סָאװ וצ ?ןדִיי יד דנאלשטַײד טרעפייא סָאװ ןיא זיא .טכוזרעפייא ןופ
 דנאלשטַײד ןעד טָאה יצ ?טשרָאדסנבעל רעייז וצ ?טַײקיזַאלמיײה רעייז וצ ?רעיורט
 ןיא ןגיל סָאװ ,יד רעסיוא ,טַײקסױרג ןַײז ןזייוואב ףא ןעלטימ ערעדנא ןייק טינ
 ?עכאווש ןוא עטנּפָאװאבמוא ןענעגראה ןופ ךעיוק םעד

 ןוא סעירָאזכא רעייז טימ קערש א ןפראוונָא ןענָאק ןשטנעמ זא ,טסייוו רע
 ,טיײקסיורג רעייז ןענעקרענא םעד טימ ןעגניווצ

 -נא ןייק טינ טָאה םזישאפ רעד ?םזישאפ רעד זיולב יצ ?דנאלשטַײד סע זיא
 יד טָא ןעיובסיוא ןסייהעג טָאה רעוװ ?דנאלשטַײד רעבָא .ָאי סָאד .ןעלטימ ערעד
 ןוא רעדניק ןעמ טעגראה ריא רעטניה סָאװ ,טנאוו-ָאטעג עכעלדנעש עקיזָאד
 ,זיא רע .רעלטיה .םזישאפ רעד .טינ לָאמנייק ?דנאלשטַײד --- ,םינייקז ןוא ןעיורפ
 יו ,טַײקסיױרג ןַײז ןזייוואב ףא ןעלטימ ערעדנא ןייק ןוא ,קיטכיזרעפייא ,ךעלגעמ
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 ןיא טציא רע טייג סָאװראפ ,ואטיל סנאה ,רע רעבָא ..,טינ רע טָאה ,ביור ןוא דרָאמ

 ןַײז ןזַײװאב ךיוא ףראד רע ?קיטכיזרעפייא ךיוא זיא ,ואטיל סנאה ,רע ?ָאטעג
 ?ןאמ ןטלא ןא רעדא דניק א ןענעגראה ךרוד טַײקסיױרג

 ..ואטיל סנאה ,ןעגנאגעג רע זיא ךָאד
 יקסווָאבוקאי ךעשטיָאװ רעטלא רעד ןעמוקעג ַאטעג ןיא זיא גָאט םענעי ןיא

 סָאװ ,טכילפ-רוטאנ ןופ ןטלאהאב ןעמוקעג יז ויא רע .עדנאמ רעטכָאט ןייז טימ

 "עגוצ טפראדאב ךיוא טָאה עדגאמ .טָאטש רעד ףא טגיילשגפורא טָאה עקטנאה
 | ,טריטקעיארּפ טָאה עקטנאה סָאװ ,טלאטשנא םעד ןיא ןרעוו טלעטש

 א טימ יװ ,רעלדנאס יוויל וצ ןעדגאמ טימ ןעגנאגעגניירא זיא ךןעשטיָאװ
 ןוא ,טלעטשעגניירא ךיז רע טָאה *רָאי-טוג, א ןָא ןוא *ןגרָאמ-טוג, א ןָא ,עוויינג
 ;דרע רעד רעטנוא ןופ יו ,ןטגנאגעג זיא לָאק ןַײז

 ענעגייא ענַײד טימ ..ףלעװ יד וט זיוהדנאש ןיא רעטכָאט יד ריפ ,ייג ----
 ...ערעלַאכ עשיליוּפ ,ייג ...טנעה

 ןָאטעג פאט א סעִיװ עטנערבעגרעכיא יד טימ טָאה -- ?סע זיא לָאק סעמעוו --
 ,עיראכז רעדנילב רעד טּכיל יד

 -קילגמוא עלא ןופ ...סעמאמ ןוא סעטאט עשיליופ עלא ןופ לָאק סָאד זיא'ס ---
 -- .לומ טנקירטעגרעביא ןא טימ טדערעג רטטייוו ךעשטיָאװ טָאה --- ...עכעל
 ,דרע רעשיליופ רענעגַאלשעגרעדינ רעד ןופ לָאק סָאד זיא'ס

 ןפראוורעבירא ףא ןאלפ א טאהעג ןיוש טַײצ רענעי וצ טָאה דרערעטנוא יד
 ,טכילפ-רוטאנ ןופ ערייזג יד לאכ ןעוועג זיא ייז ףא סָאװ ,ךעלדיימ דלאוו ןיא
 שועדאט סָאװ ,ָאש רעטמיטשאב א וצ ןעדגאמ טכארבעג ךעשטיָאװ טָאה םעד בילוצ
 ךיוא רעלדנאס יווליל וצ בוטש ןיא זיא אש רעקיזָאד רעד וצ .ןבעגעגנָא םיא טָאה
 ,שועדאט ןעמוקעגפורא

 ?ערלאה ןפא ןלאפעג םיא זיא עדנאמ
 !?שועדאט --
 ;טנייוועצ ךיז טָאה יז
 ,לסיַײװ ןיא ןפראוו ךיז ןרימ ---
 םענעגייא ןַיז ךיז ןיא ןקיטש ןוא רָאה יד ןעדגאמ ןטעלג ןעמונעג טָאה שועדאט

 ;ורמוא
 ןרימ זיב ,ןטראווצ לסיב א טעװ עקטנאה ...עקרעטסעווש ,ךיז קיּוראב --

 ,רעפטנע ןא ןבעג םיא
 יד ןיא ןשועדאט אב טרעטיצעג עדגאמ טָאה -- ,ָאש יירד ךָאנ ןבָאה רימ --

 ,ּפָאק םעד קידנבייהפוא טינ ,טמערָא
 ;ןיילא ךיז וצ טדערעג ןוא טַײז א ןיא ןענאטשעג זיא ךעשטיָאװ
 טנעקעג טינ ייז ןבָאה רימ ביוא .,טנידראפ טינ רימ ןבָאה סרעסעב ןייק ---

 ןפראד ,ּפעק יד ןגייל טנעקעג טינ ןבָאה רימ ביוא ..ןעלגרָאג יד ןעזירהרעביא
 ..ףָארטש יד ןגָארט טציא רימ

 ;ןָאטעג ץיה א ךיז טָאה שועדאט
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 טָאה --- ,ןקָאז רעדנילב רעד זא ,עטאט ,ןעמוקעג רעהא וטסיב עשז סָאװ זיא --
 ןריפ וצ ףא ןשטנעב ךיד לָאז רע זא -- ,ןעיראכז ףא טנאה יד טקערטשעגסיוא רע
 ?זיוהדנאש ןיא ןעדגאמ

 שועדאט ןוא .ןרָאװעג ןגיוושנא זיא ןוא ןעלסקא יד ןביוהעגפוא טָאה ךעשטיָאװ
 :טנעה יד ןופ רעטסעווש ןַײז טזָאלעגסיורא טָאה

 ,לגרָאג םעד ןדַײנשרעביא טינ ךיז טזָאל ףָאש א ?עדגאמ ,וטסגיַײװש סָאװ ---
 ןעוו ,טלמעד עליפא דרע רעד וצ זדלאה םעד טעילוט יז .ךיז טלגנאר יז ,טפיול יז
 ,טיג ךיז טזָאל יז .םוא ןיוש יז טרעגלאוו עמ

 ,ןרערט יד טימ ןגרָאװעג עדגאמ ךיז טָאה -- ?ןָאט ךיא לָאז סָאװ ,ונ --
 :טנאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ א טָאה ךעשטיָאװ
 ,.טקידנעעג ץלא זיא טציא --
 ,ביײהנָא רעד טשרע טציא זיא'ס .עטאט ,טקידנעעג טינ --
 סָאװ ,ןרעה טיירגעגוצ ךיז ןוא זָאנ יד קיכליה טצַײנשעגסיוא טָאה ךעשטיָאװ

 :ןעדגאמ טעלגעג רעדיװ ןיוש טָאה שועדאט ןוא ,ןגָאז טעוו ןוז ןַײז
 ,טינ ןעמ ןַאק ןבראדראפ קלָאפ א זא ,רעקנעה עּפמעט יד ,טינ ןסייוו ייז --

 -רע רעסאוו סָאד רעשפע ןָאק עמ .םאי ןייק ןקידורבראפ טינ ןָאק עמ יוװ טקנוּפ
 ,םאי א ןיא קלָאפ א ןוא .םאי טכַײלב םאי רעד .רעמ טינ .ןעטיובעצ זיײװרעט
 עלא טימ סיוא םוראיוזא ךיז טשימ ןוא םאי ןטייווצ א ןיא ןיַײרא ךיז טסיג סָאװ
 -ראפ זייוורעטרע ייז ןלעװ ...ייז ןיא טרעטַײלעג טרעװ ןוא דרע רעד ןופ ןעמאי
 טייג רעסאוו סָאד ןעו ,טַײצ א טמוק'ס זא ,ןסעגראפ ייז .רעסאוו סָאד ןקידורב
 ,טיג ךָאנ טציא ןבָאה רימ .ןַײא טגנילש ןוא טקנירטראפ ןוא ןגערב יד ןופ סיורא
 זיא ּפָאק רעזדנוא רעביא .ןדנובעג ןענַײז רימ .םעד ןיא ןגייצרעביא ייז סָאװ טימ
 ,ןגרָאמ ןגייצרעביא םעד ןיא ייז רימ ןלעוו .קאה רעייז ןביוהראפ

 -ראפ עטנקירטעגסיוא יװ ,ןּפיל יד ןָאטעג עווערוש א ןבָאה עיראכז ןטלא םאב
 :רעטעלב עטקלעוו

 ןָאק עמ יוזאיוו רעבָא ...םיִיװענ יד ןופ לָאק סָאד רעה ךיא זא ,טכוד רימ --
 ,.טינ ךיא סייוו ,קאה א ןגייצרעביא סעּפע ןיא

 רענייטש רעדניק יד ןָאטנָא רימ ןלָאז ,שועדאט ,ןָאט רימ ןלָאז עשז סָאװ זיא --
 ,ןיילא גיצ יד ,יז יװ ,יוזא עקאט ?לסַײװ רעד וצ ןּפעלש ייז ןוא רעזדלעה יד ףא
 | | | ?טגָאז

 זיא םעד ןבעל סָאװ ,לקנעב ןטימ ןָאטעג עוועגיר א טָאה עיראכז רעטלא רעד
 ,ליטש ןרָאװעג זיא'ס .ןגָאז סעּפע ליוו רע זא ,טַייטאב טָאה סָאד ,ןענאטשעג רע

 -- ,ןבעל ןעמ טבַײלב טלמעד ,ןבראטש ןַײז טיירג ןענָאק רָאנ ףראד עמ --
 .,רעמיצ ןרעביא רעטרעוו סעיראכז ןטלא םעד ןָאטעג בעווש א ןבָאה

 ףא יא ןעדגאמ ףא יא ןָאטעג קוק א שועדאט טָאה -- ,עדייז ,קיטכיר --
 .עכעלקילגמוא עמאס יד אב ...ייז אב ןענרעל ךיז רימ ןפראד סעּפע -- .ןכעשטיָאװ
 יז ..רעדלעוו עשיליוּפ .דלאוו ןיא ריא טימ ייג ןוא ןעדגאמ םענ ,עטאט ,וד ןוא
 ןאראפ .ןבעגסיוא טינ זדנוא ןלעוװ ייז .רעדניק ערעזדנוא ראפ םייה א ןַײז ןלעוו
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 ןופ בייל סָאד ןוא ליומ ןופ ןסיב םעד ןסירעגסיוא ןבָאה רעדרעמ יד ּוװ ,רעפרעד
 -ייז םירעיוּפ יד ,רעטכעט יד טדנעשעג ןוא רעזַײה יד ןדנוצעגרעטנוא .רענייב יד
 -ייראפ טרָאד ךיז טעװ עמ .טנעה יד ןיא קעה טימ .רעדלעוו יד ןיא קעווא ךיוא ןענ
 עשילױּפ עטקירעדינרעד ןוא ענעגָאלשרעד עצנאג סָאד .טייק-ןוא-דניק .ןקינ
 וטסעוװ ,ונ ,זיוהדנאש ןיא רעטכָאט ןַײד ןעגנערב ןליופאב ריד ייז ןבָאה טָא ,קלָאפ
 ןטקיטולבעצ םעד ןגייבנָא רעדָא ,ןגָאלש ךיז ןוא קאח א ןעמענ :ןביילקסיוא ןיילא
 ,רעגייא רעדעי עכבלעז סָאד ,דנאש ףא רעטכָאט יד ןריפ ןוא ּפָאק

 ןעגנאגעגניירא זיא רע .םִיַאלאכ ענייז ןופ יכראז טרעקעגמוא ךיז טָאה סע
 טרעהעג ןוא טנאוו רעד ןבעל טלעטששג ךיז טָאה רע ,ןטָאש א יװ ,טקרעמאבמוא
 ןרעווש א טאהעג טָאה רע .ןגיוא ענעשַאלעגסיױא טימ ןוא ליומ ןפָא ןא טימ ןשועדאט
 .טכיזעג טרעטאמעגסיוא ןַײז ףא טליפעג ךיז טָאה סָאד ןוא ,גָאט

 ;טקרעמאב םיא טָאװ שועדאט
 ?רעטקָאד ,םיָאלאכ ערעייא ןכאמ סָאװ --
 -נקורט לסיב א ןעגנולשענּפָארא ןוא ןרעטש םעד טשטיינקעגסיוא טָאה יכראז

 ;ליומ ןופ טַײק
 ,..םיסיימ ענַײמ ןכאמ סָאװ ,טגערפ ..,םיַאלאכ עניימ ןכאמ סָאװ ,טינ טגערפ --
 -רָאפ סָאװרַאנ םעד ןיא ןסעגראפ עלייוו א ףא ןוא ליטש ןבילבעג ןענַײז עלא

 ;טצעזעגרַאֿפ טָאה יכראז .םענעמוקעג
 זיאס .ףלעה-טָאג א ןגָאז ןיוש וטסרָאּפשראפ ,בוטש א ןיא ןיירא טסייג --

 םורא ץעגרע טפיול רעד ,עגרָאטאק ףא זיא רעד .ןרעפטנע לָאז'ס רע ,ָאטינ ןיוש
 ,בוטש ןיא ָאד ָאי זיא סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןוא ,גנוצ ןטקעטשעגסיורא ןא טימ
 ..ןָאט וצ טיג טלעוו רעקיזָאד רעד טימ ןיוש טָאה רעד ,עליוכ רעד

 רעדנילב רעד ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ,קילג ןבַאה ךיוא ןעמ ףראד םעד וצ --
 ןוא טייג יז ,טלעוו-ענעי עקיוָאד יד ,יז טייג ,רעגייטשא ,רימ וצ טָא --- .עיראכז
 ..ןעניפעג טינ סערדא םעד ץלא ןָאק ןוא טייג

 סגייז טימ ךיז טָאה רע וא ,ןטכאדסיוא ןעמונעג לָאמאטימ ךיז טָאה ןיכראז
 -עג ָאד זיא סָאװ ,ןערּפשעג ןסיורג םעד טָא ןיא ןסיירניירא ןעוועג טפראדאב טינ
 -ראפ רעכעלרעּפמיישאב ןיא ןעיצקירוצ ןעמונעג ךיז רע טָאה רעבירעד .ןעגנאג
 ;טייחנגעל

 ..טרעטשעג ךייא בָאה ךיא ,סיוא טזַיװ ---
 סרעזדנוא ןבָאה רימ --- ,ןיכראז טקיוראב שועדאט טָאה -- ,טינ ןּפָארט ןייק ---

 ,טקידנעראפ
 :ןעדנאמ טימ ןכעשטיָאװ ןָאטעג ףור א ןוא טנגעזעג ךיז טָאה שועדאט
 טעװ ןטרָאד ןופ .ןעדגיוו אּב טָאטש ןיא ןַײז ריא טעװ טנװָא ןיא טנַײה --

 ,עדגיוו ךייא טעװ ןריפ .דלאוו ןיא ןזָאל ךיז עיטראּפ רעצנאג א טימ םענייניא ריא
 רע יװ ,ןעזעגסיוא טָאה'ס ,.שטַײד א ןעזרעד ייז ןבָאה ,ריט יד קידנענעפעפוא

 טָאה ריט יד ןעוו ,ךעלדנע ,ןוא גנאגניירא םעד טכוזעג גנאל רעייז ןופ ןיוש טלָאװ
 ,ןזיוואב ריא ןיא ךַײלג ךיז רע טָאה ,טנפעעג ךיז
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 ,קיטנעהּפָא טכאמעג ךַילג ןעמעלא טָאה שינעגעגאב עטכירעגמוא עקיזָאד יד
 טָאה שועדאט .ןָאט טנַאקעג טינ ריר ןייק עגער רעטשרע רעד ןיא ךיז טָאה רענייק
 קילבנגיוא ןא ךָאנ רעבירא זיא'ס .רעטָאפ ןפא עדגאמ ,ןעדגאמ ףא קוק א טּפאכעג
 ,טַײקיטנעהּפָא עמוטש

 ןענַײז יז זא ,ןַײז לָאז, :לענש-קידרעביפ טעבראעג טָאה קנאדעג סעשועדאט
 ןפראד .ןיילא טינ ָאד סיוועג שטַײד רעקיזָאד רעד זיא ,ָאי ביוא ?טריּפשעגסױא
 טנעה ענעגייא יד טימ ןיילא טַײטאב --- םיא ןעמארּפָא זיא ,ךָאנ ןַײז ץעגרע ָאד
 -סיוא ןענייז ייז בוא ,טַײז רערעדנא רעד ןופ .דרערעטנוא טצנאג יד ןבעגסיוא
 ןליּפש ןלאפ עכלעזא ןיא ?ןיילא ןעגנאגעגניירא רע זיא סָאװראפ זיא ,טריּפשעג
 ,םעד טימ ןָאט וצ ןבָאה סע לָאז ,שרעדנא סעּפע זיא'ס זא ,סע טסייח .טינ ךיז יז
 ,ײצילָאּפ-ָאטעג ןאראפ זיא םעד ףא ?טעברא רעד ףא סיורא טינ טייג קעוואלס סָאװ
 טגיילעגנַיירא רע טָאה לאפ ןדעי ףא ??טכילפ-רוטאנ ?שטַײד א וצ סָאד טמוק יו
 ךיז ןבָאה ּפָאק ןיא ןוא ,גנינוארב ןַײז ריא טימ טקעדעגוצ ,שאט ןיא טנאה יד
 טנַאזעג טלמעד םיא טָאה סָאװ; :ןעקנאדעג עקידלדניווש ןעטנָאלּפ ןעמונעג רעטַײװ
 ןעיירד ,שיליוּפ טדער סָאװ ,שטַײד א טימ ײצילַאּפדָאטעג ןופ ףעש רעד זא ?קעוואלס
 ,שיליוּפ טדער סָאװ ,שטַײד םעד טָא ןריּפשסיױא ןוא ...ָאי .ןָאיאר םעד ןיא םורא ךיז
 קעוואלס זא ,ךיז טקיש .טָאטש ןיא קעוואלס ןעגנאגעגקעווא ,ךעלטנגייא ,ךָאד זיא
 טָאה קאילַאּפ רעטלעטשראפ רעקיזָאד רעד זא ,ךיז טקיש !טעּפש וצ קעווא זיא
 ןוא שיליוּפ ףא םיא וצ ןָאט דער א רע טעװ דלאב טָא ןוא ?טציּפשעגרעביא םיא
 ףראד עמ זא ןוא שינעייטשראפמוא ןיא ןליּפש וצ סָאװ ךיז ָאטינ זיא'ס זא ,ןגָאז םיא
 ,"ןייג ןזָאל ןווּורּפ ךיז רע טעוו סלאפנלא .טנעה יד ןבייהפוא

 טלָאװ סע יװ ,גנוגעוואב אזא טימ ןעדגאמ ןָאטעג םענ א רע טָאה לַײװרעד |
 ;ןפורעגנָא ךיז ןוא ,ןטלאהרעטנוא יז קיטייג ןעוועג

 ךַײלג ךיז טסלָאז וד ,ןסייהעג טָאה רעטקָאד רעד ...רעטסעווש ,םוק ,ונ --
 ,ןגיילקעווא

 רעד ןוא ,טגָאזעג ריא סע טָאה שועדאט סָאװ בילוצ ,ןענאטשראפ טָאה עדגאמ
 רעד ןפלעה ףא טנעה יד טלעטשעגרעטנוא ךַײלג ךיוא טָאה ךעשטיָאװ רעטלא
 :שטַײד םענופ לָאק סָאד טלעטשעגּפָא ןעמעלא ייז טָאה'ס רָאנ .רעקנארק

 ?ָאד טניוװ רעטקָאד רעד ,טקידלושטנא --
 ןוא ,ןכעשטיָאװ ןופ ענעטלאהעגרעטנוא ןא ,ןעדגאמ ןייג טזָאלעג טָאה שועדאט

 ;טסאג ןטכירעגמוא םעד ןבעל ןטלאהראפ ךיז ןיילא
 ,טפראד ריא ןעמעוו וצ ,רעד זיא'ס ביוא ...רעטקָאד א טניווװ ָאד --
 ,קנאד א --
 טיײקכעלגעמ יד ןשועדאט ןבעגעג טָאה טַײקכעלפעה עטכירעגמוא סשטַײד םעד

 ,ןדניוושראפ ךעלקילבנגיוא
 עליפא רע טָאה ,רעטקָאד א ףא ךיז טגערפ עמ יוז ,טרעהרעד טָאה יכראז ןעוו

 ןבילבעג זיא ןוא שטַײד ןראפ טלעטשעג ךַײלג ךיז ,רעוו --- ןַאטעג טינ קוק ןייק
 םיא ףא טָאה ןיילא םרָאפינוא עשישטייד יד סָאװ ,םעד רעסיוא .רעטניוטשרעד א
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 "-טניוטשרעד ןפורעגסיורא טָאה סָאװ ,עביס א ךָאנ ןעוועג זיא ,עמייא ןא ןפרָאװעג
 יצ א טלָאװעג ךיז טָאה רע ;רָאסעּפָארּפ ןטפעלּפעג ןוא םענעגַָאלשרעד םעניא טַײק
 טנעיצאּפ ןטכירעגמוא םעד ןופ קילב רעכעלגנירדכרוד רעד רָאנ ,קירוצ ףא ןַאט
 ןעמ טגערפ לאלכיב יוװ ,טשינרַאג טגערפעג טינ טָאה יכראז .טזָאלעג טינ םיא טָאה
 עמ .ןַײרא ץעגרע טמוק רע ביוא ,ןעוו ןוא סָאװ שטַײד ןייק טינ ,ָאטעג ןיא ,ָאד
 ,סיוא טליפ עמ ןוא ,ןלעפאב טעװ רע סָאװ ,טראוו

 -פיה א ךָאנ םיטש סמענעמוקעג םעד טרעהרעד ךיז טָאה -- ?יכראז רעטקָאד ---
 ,שינעגייוושליטש רעכעלטייהנגעלראפ עזואּפ רעש

 ;ןפורעגנָא ךיז ,ןגיוא יד קידנבייהפוא טינ ,ןוא .ןָאטעג רעטיצ א טָאה יכראז
 "אק טציא .יכראז רעטקָאד סיוא -- טציא .ןעוועג .יכראז רעטקָאד ןעוועג ---

 רעייגמוא ןא ךָאנרעד ןוא .ןטעזַאלק עכעלטפאשלעזעג טקיניר סָאװ ,קינשזרָאט
 ..,םיסיימ ןשיווצ

 :שיט ןפא טגיילעגקעווא ייז ,ןשטנאה יד ןגױצעגּפָארא טָאה ואטיל סנאה
 ?ןצעזוצ ךיז ןַײז טביולרעד רימ טעוו ,טכייליפ --
 ,רעירא יד ןופ דעוװַאק םעד ןקידיילאב טינ טעוװ סָאד ביוא --
 -יטייצירפ ןופ םינָאמיס טימ ןאמ םענעכָארבעצ ןפא טקוקעג טָאה ואטיל סנאה

 ןעקטנאה ןופ עבאגפוא ןא טָאה רע .ןגָאז וצ סָאװ ,טסּוװעג טינ ןוא ענקיז רעק
 ?ןגָאז םיא רע לָאז סָאװ .טסּוװאב םיא זיא ףָאס רעד .רעטקָאד םעד ןלעטשוצ

 ?ןיימ-ףא-טרופקנארפ ןיא טעטיסרעווינוא םעד רעטקָאד רעד טקנעדעג יצ --
 ,גנאל רעייז ןיוש ןעוועג זיא סָאד --
 ?ריא טנעקרעד ואטיל סנאה רעליש רעַײא ןוא --
 רע יוװ ,טדערעגסיורא ?יטש רעייז ןוא ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א טָאה יכראז

 ;טייוװ רעייז ןופ ןפורעגסיורא סנַײז לָאק סָאד טלָאװ
 םענייא אב סָאװ ,ראפרעד ףָארטש ןייק טינ רימ טעָארד יצ ..,ואטיל סנאה ---

 ?רעירא ןא טציז רימ טימ שיט ןבלעז םעד ןוא
 ןליק טינ רימ טעָארד יצ ,ןגערפ טנָאקעג יוזא טקנוּפ ,רעטקָאד ,טלָאװ ריא --

 גנוקידייטראפ ןופ ןָאט א טימ טָאה --- ,טנאה יד ןדוי א ןקערטשסיוא ראפ ףָארטש
 ,סנאה ןפורעגנָא ךיז

 ןופ ןגָאלשרעד רעמ ךָאנ טליפעג ךיז טָאה רע :ןגיוושעג עלַײװ א טָאה יכראז
 א יו ,ןלאפעגּפָארא םיא ףא זיא סָאװ ,ליפעגטימ ןטראוורעדמוא ןקידמעצולּפ םעד
 ;ךיז ןופ ןדנעװּפָא ןעמונעג סע טָאה רע ,גָאט ןלעה ןטימניא רענוד

 ףא רָאנ ןלאפ ףָארטש יד טעװ שרעדנא רעדָא יוזא זא ,גנונעּפָאה יד בָאה'כ --
 ,זדנוא ןופ םענייא

 טָאה רע .טנורנּפָא ןא ןיא ץעגרע טקניז רע זא ,טכודעג ךיז טָאה ואטיל טנאה
 רעטקָאד םענופ ךייח רעד וצ ןעיצרעד טינ ךיז ןָאק ליפעגטימ ןַײז זא ,טליפרעד
 רעדַא ןרעדנילראפ סָאװ-סעּפע טימ ךָאנ ןָאק סָאװ ,ץלא ןופ טיײקטיײרפאב סיכראז
 למראז רעטקָאד םאב ןבָאה ןטסישאפ יד זא ,ןענאטשראפ טָאה ואטיל סנאה .ןגיווראפ
 -ץאלאּפ רעד ףא גנוניוװ יד ,ןיײמ-ףא-טרופקנארפ ןיא טמא םעד זיולב ןעמונעגוצ
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 זא ןוא ..טימעג ןצלָאטש ןַײז םינ רָאנ ,דנאלשטַײד ןיא טכעריןיווװו יד ,עסארטש

 ואטיל סנאה .דנאלשטַײד רָאנ ,יכראז רעטקָאד רעד טינ ןרָאװעג ןופרעד זיא רעמערָא

 ףא יכראז רָאסעּפָארּפ ןלעבָאנ םעד ןטיבעגסיוא טָאה דנאלשטַיד זא ,טליפרעד טָאה

 ןוא .רעביור עשיסעסע יד ןופ סנבראש עקידנקערש ןוא רענייב עטגיילעגפיונוצ יד

 ךיוא ךיז טרעהעג םיא וצ רָאנ -- ,טינ יצ ,טלָאװעג סע רע טָאה יצ ,ואטיל סנאה ,רע

 .טַײב רעקיזָאד רעד ןָא

 -גסיוו טינ ךָאנ ,ןיכראז וצ ןפורעגּפָא ךיז רע טָאה -- ,רעטקָאד ,טקידלושטנא ---

 זא ,רָאלק ןעוועג ןיוש םיא זיא סנייא שטָאכ ,ןגָאז םיא טעוװ רע סָאװ ,ןיילא קיד

 "יא רע טָאה -- ,טקידלושטנא -- ,טינ רע טעװ ןעקטנאה וצ רָאסעּפָארּפ םעד ןריפ

 ייייד סָאװ ,םעד ראפ דנאש ןופ ליפעג סָאד -- ,טרעזאכעגרעב

 ןעוו ,לָאמא יו ,טנאה רעד ןופ גנוגעוואב א טימ ןסירעגרעביא םיא טָאה יכראז

 טדנעװעג ךיז ןוא טעטיסרעוװוינוא ןיא ערדעטאק רעד ףא ןענאטשעג ךָאנ זיא רע

 ;ןטנעדוטס יד וצ

 ,ליפעגטימ ןוא דנאש ןופ ליפעג סָאד טיהעגסיוא ךעלקריוו טָאה ריא ביוא --

 רע זא ,יכראז רעטקָאד א ןעוועג לָאמא זיא'ס זא ,טסעגראפ ,סנאה ,ךייא ךיא טעב

 ףא קנאדעג רעַײא ןפַײלש ןפלָאהעג טָאה רע זא ,רערעל א רערעייא ןעוועג זיא

 .טסעגראפ .סעמע םעד ןענעקרעד

 רעווש םיא טלָאוװ'ס יו ,שיט ןיא טנעה עדייב טימ טראּפשעגנָא ךיז טָאה רע

 ;ןסנאה ףא ןגיוא יד טלעטשעגנָא ןוא ,סיפ יד ףא ןייטש וצ ןעוועג

 "כרוד ךיז טָאה קנאדעג ןשישטַײד םענופ ןטרָאג ןכעלרעדנווו םעד רעביא --

 רעכעלקערש אזא יװ ,סעפלאמ עטנפָאװאב עדערעשט עטעוועדליוועצ א ןגָארטעג

 ךנאלשטַײד סָאװ ,ץלא טנערבראפ ןוא ןטָארטעצ טָאה ןוא ,םומאס רעקידנטכינראפ

 ןבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא טַײז ,סנאה ,ריא ןוא ,גנאל רעטרעדנוהרָאי טלמאזעג טָאה

 טַײז ריא .רעוועג קיטולב רעייז זיא ךַײא ףא .טכאמעגטימ געוו ןכעלקערש םעד טָא

 ןזיב ,ץלא ךַײא ןגָאז וצ טינ ךימ טגניווצ .רעדיילק עכעלדנעש ערעייז ןיא ןָאטעגנָא

 ..ליפעגטימ ןייק סיורא טינ רימ וצ טזַײװ ןוא .ףָאס

 רעדיוו ייז ןוא ןשאט יד ןיא טנעה יד טגיילעגניירא עלַײװ רעדעי טָאה סנאה

 רעסאוו יװ ,וצ םיא ןעייג דייר סרעטקָאד םעד זא ,טליפעג טָאה רע ,ןעמונעגסיורא

 :ּפָאק םעד ןענערָאװאב וצ ּווװ טינ טָאה רע ןוא ,זדלאה ןזיב

 ןיולב זא ,סייו ךיא -- ,ןגיוא יד טימ טלטניפעג רע טָאה --- ,סייוו ךיא ---

 ךיא .קערש עטסערג יד ןשטנעמ ףא ןפראוונָא דנאטשמיא זיא ןיילא ןעזסיוא ןַײמ

 ךעלשטנעמ א ןופ לעוװש יד ןטערטרעבירא גנודיילק רעקיזָאד רעד ןיא זא ,סייוו

 ןיב ךיא רעבָא ,סייוו ךיא ,טיוט רעד ןטערטרעבירא יז לָאז סע יוװ ,טקנוּפ זיא זיוה

 ' ..ךַײא וצ ןעמוקעג ךָאד
 טוָאלעג טינ םיא יכראז טָאה -- !רעטקָאד א סיוא ךַײא טלעפ סע לייוו ---

 ?ּפָאק םעד ןקאהּפָא רימ ךָאנרעד ןוא --- .ןקידנעראפ

 ןָא טאמיק טָאה -- ,יכראז רעטקָאד ,טרָא םענופ ןריר טינ ךַײא לעוװ ךיא --

 .ןאטיל סנאה ןָאטעג גָאז א םעטָא ןא
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 ךיז ריא טעװ ָאד זא ,טסּוװעג טינ טָאה ריא .רימ ראפ ךיז טמעש ריא לייוו --
 -אק רעד ףא ןעזעג רָאי ריפ טָאה ריא ןכלעוו ,רערעל ןטלא רעיא ףא ןסױטשנָא
 -נוה יד יװ אזא -- ןטירד א ,ןטייווצ א רעבָא ,רעקיטשכָארב ןשיװצ טינ ,ערדעט
 טעװ אזא ,טכארבעגמוא ןוא טּפאכעג ךעלגעטגָאט ןרעוו סָאװ ,רעטנזיוט ,רעטרעד
 רעַײא לייוו ,ןעמענ םיא ריא טעװ ךָאד ,ןגיוא עטכאמראפ טימ רעשפע ...ןעמענ ריא
 רעכעלדנעש רעקיזָאד רעד ןיא עליפא .רעַײט גונעג ךָאנ ךייא זיא ןבעל ןגייא
 ,םרָאפינוא-לוװַײט

 רע טָאה ץלא .ןטינשעגפוא םיא טלָאװ רעטקָאד רעד יוװ ,טליפרעד טָאה סנאה
 ;ףָאס םוצ זיב טינ -- ךָאד רעבָא ,טנעיילעגרעביא םיא ןיא

 לָאמ ייווצ זיא םרָאפינוא רעקיזָאד רעד ןיא ןייגמורא טייהרענעגנוווצעג ---
 יװ טקנוּפ ,ןרעװ טּפעקעג ןגרָאמ לעװ ךיא זא ,ךעלגעמ .יכראז רעטקַָאד ,טיוט
 ףא שטנעמ ןייא שטָאכ לָאז ָאט ,רעטכעט ערעַײא ןוא ןיז ערעַײא טפעקעג ןרעוו'ס
 ,דנאלשטייד טבעוושראפ ןַײז ראפ ןעמוקעגמוא זיא ואטיל סנאה זא ,ןסיוו טלעוו רעד
 ,םזישאפ םעד ראפ טינ

 יכראז טָאה -- ?ואטיל סנאה ,ָאטעג ןיא ןעמוקעג ריא טַײז עקאט םעד בילוצ --
 טסעגראפ ?טנגוי רעד ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה ריא -- .ןגיוא יד ןיא טקוקעג םיא
 ריא ןגעוו ןסעגראפ ןפראד טַײצ רעגנאל א ףא טעװ דנאלשטַיד ץנאג .ריא ןגעוו
 ?רימ סעּפע סָאװראפ ?יכראז רעטקָאד םעד ןגָאז ןעמוקעג ריא טַײז סָאד טָא .טנגוי
 ,טלשוו רעד סע טגָאז ?עטאל רעלעג רעכעלדנעש רעד טימ טנכייצעג ןיב ךיא לַײוװ

 "עג טָאה סָאװ ,עטאל רעלעג רעד ףא טנאה רעד טימ ןָאטעג זייוו א טָאה רע
 ;טסורב ןַײז ףא טנערב

 -שטנעמ רעצנאג רעד וצ טּפעלקעגוצ זיא ןכייצ-דנאש רעקיזָאד רעד טָא --
 .ָאטעג רעד ןיא עטגָאיראפ יד וצ רָאנ טינ ,יכראז רעטקָאד םוצ רָאנ טינ ,טַײה

 ,ץיירקנקאה ןטימ לברא ןַײז ףא ןָאטעג זַײװ א ןוא טלעטשעגפוא ךיז טָאה סנאה
 ,עמאזימ סָאד .יכראז רעטקָאד ,ריא יװ טקנוּפ ,סעטאל ךיוא ןגָארט רימ --

 עכעלרעטלאלטימ עכעלדנעש יד טָא ךיז ףא טגָארט קלָאפ עשישטַײד עכעלטנרָא
 ןופ גנוָארד רעד רעטנוא ,דלאווג טימ ןָאטעגנָא זדנוא יז טָאה'מ .טסעּפ עניורב
 ןופ ןייבעג ןראפ ךיז ןעמעש רימ ,ןגיוא יד ןבייהפוא ךיז טמעש דנאלשטַײד .טיוט
 רעטנוא יוזא טקנופ טגיל טסַײג רעייז סָאװ ,ןרעטלערוא ןוא ןרעטלע ערעזדנוא
 -עפָאה טימ לושכיוח יד טכוזאב בָאה ,ואטיל סנאה ,ךיא .ּפָאק רעיא יו ,קאה רעד
 ,ןעזרעד בָאה ןוא קנאדעג ןכעלשטנעמ םענופ גייטשפוא םעד ןיא ןביולג ןוא גנוג
 לגרָאג ןראפ ןעמונעגנָא קנאדעג ןקיזָאד םעד טָאה רָאטיײרפעי רעטפאהלקע ןא יו
 ראפ ןָאיצקארטא ןא יװ ,טכאמעג סע טָאה רע .ּפָאק םעד טײרדענּפָארא םיא ןוא
 ,סעייכ ענעפיוואב ןופ קיהעג ןדליו א רעטנוא סרעדַײנשלגרָאג ערעקיש ענַײז
 סָאד טריפעגסיורא גניר ןפא ןוא קריצ א ןיא טלדנאווראפ רע טָאה דנאל סָאד
 זיא קלאפ עשישטייד סָאד .סטקיטכענקראפ א ,סטעװָאקעג א .סטעטנעּפעג א --- קלָאפ
 זיא ןעמָאנ ןַײז ןיא סָאװ ,ףורעד טקוקעג טינ ,ריא יװ ,ָאטעג רעבלעז רעד ןיא
 ,שא ןיא זיא קלָאפ ןשישטַײד םענופ ץראה סָאד .עּפָארײא לטרעפ יירד טבױרעגּפָא
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 זיא'ס זא ,טַײרש ןוָאלק רעד ןוא ,ןטייק ןיא זיא קלָאפ ןשישטַײד םענופ ךעיומ רעד
 ,רעצנאּפ א

 םעד ןגיױבעגנָא ןוא לברא ענעסירעצ יד ןיא טנעה יד טגיילראפ טָאה יכראז
 ,דייר סרעליש םענעזעוועג ןַײז ןופ טייקרעוש יד טקירדעג םיא טלָאװ'ס יװ ,ּפָאק

 ןעיירפאב ןפלעה ךַײא לָאז ךיא ?סנאה ,רימ וצ ןעמוקעג ריא טַײז סָאװ זיא --
 ?טסַײג ןשישטַײד םעד

 יד ןיא ּפָא ןעמוק סָאװ ,ןשטַײד יד ןעיירפאב ןלעוװ טסַײג ןשישטייד םעד --
 -- ,ןגָאז ןעמוקעג ךיא ןיב ךַײא ןוא ,ןבעל ןבַײלב ןלעוו ייז רָאנ ביוא ,סרעגאלצנָאק
 ריא ביוא ,רעטקָאד ,ןגָאז ןעמוקעג ךיא ןיב --- ,רעטרעוו ןכוז ןעמונעג סנאה טָאה
 ...סיוא ץעגרע ךיז טלאהאב ,טנָאק

 סָאװ ,סָאד ףוא טמענ רעטקָאד רעד יוזאיו ,טקוקעג ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע
 ;:טצעזעגרָאפ ןוא ,םיא טגָאז רע

 ..ןלעטשוצ ךַײא ןליופאב טָאה רע ...ןליופאב טָאה עקטנאה טנאדנעמָאק רעד --
 -ָארּפ םעד ךַײא טעװ עקטנאה .ואטיל סנאה ,וצ ךימ טלעטש זיא ,ונ ?ךימ ---

 ,ןַײז לכיומ טינ יכראז רָאסעּפ
 ףייגקעווא ךיז קידנטיירג ,רידנומ םעד טעיליּפשעג זעוורענ טָאה ואטיל סנאה
 ,ןפָארטעג יוזא טָאה'ס ..ןדייר טינ יוזא רימ טימ טפראד ריא ,רעטקָאד --

 רעבָא .םרָאפינוא רעקיזָאד רעד ןיא ןָאטעגנָא ןיב ךיא סָאװ ,לאפוצ א זיולב זיא'ס
 זא ,ףראד עמ ןעמעוו רעביא טיג ...ןוא ךיז טלאהאב זיא ...ריא וצ טינ רעהעג ךיא
 רעוו ...ןעלטימ ןעמענָא ָאטעג ןופ רעניווונייא יד ןלָאז ...עיצקא ןא ךיז טיירג סע
 ןָאט ...ןגָאז ךַײא ןָאק ךיא סָאװ ,ץלא זיא סָאד ..ָאטעג יד ןזָאלראפ לָאז ,ןָאק סע
 ךיא .טקידנעעג ךיז טָאה טַײצ ןַײמ ..טינ ,רעדייל ,ךיא ןָאק ךַײא ראפ סעּפע
 ,ןייג זומ

 ;:טנאה יד טקערטשעגסיוא ןוא ןביוהעגפוא ךיז טָאה סנאה
 ,רעטקָאד ,טיהעג טַייז ---
 ,ןעגנאגעגסיורא זיא ןוא טגיינראפ טכַײל ךיז טָאה רע
 -קנארפ ןיא טנָאמרעד ךיז רע טָאה טציא טשרע .טקוקעגכָאנ םיא טָאה יכראז

 -רעווינוא ןיא סעיצקעל טנעיילעג טָאה רע ןעוו ,ןרָאי ענעי ןיא ,ןַײמ-ףא-טרופ
 םעד ,ואטיל סנאה ןרָאקיז ןיא ןלעטשפוא טימאב ךיז טָאה רע .טעטיס
 רעביא סעיסוקסיד יד ןיא רעמענלייטנָא ןסייה םעד ,טנעדוטס ןקיסיילפ רעייז
 "וצ א ןענופעג ךָאד טָאה ןוא ,"סדנאלדנבא סעד גנאגרעטנוא רעד, סרעלגנעּפש
 טקיטפעשאב סָאװ ,רעציפָא ןקיטציא םעד ןוא טנעדוטס םענעי ןשיווצ גנאהנעמאז
 ןוא טַײקסױרג רעשישטַײד רעד ןופ גנאגרעטנוא ןראפ גנוקינַײּפטסבלעז טימ ךיז
 יד ףא ראצ ןַײז ןרירטסיגעראפ ןעמוקעג זיא סָאװ ןוא טסיײג ןשישטייד םענופ
 םעד ,רערעל ןטלא ןַײז ףא ןסױטשעגנָא קילעפוצ ךיז ןוא ָאטעג רעד ןופ סעוורוכ
 גנונערָאװ יד ןפירגאב ךיוא יכראז רעטקָאד טָאה ,םעד ץוכ רעבָא .יכראז רעטקָאד
 | ,עיצקא רעקידנעײטשרָאפ רעד ןגעוו

 ןלָאז רעדניק יד ןוא ...רעדניק יד ןבעג ןסיוו וצ ךַײלג ןעמ ףראד םעד ןגעוו
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 טסייוו ָאטעג רעד ןיא בוא ..ָאטעג רעד רעביא ןגָארטעצ טייחרעמוטש ךַײלג סע
 ,.,טינ ךָאנ ןעמ

 ןַײז ןופ טכיזעג עטבירטאב סָאד ןָאטעגּפָא טינ ןגיוא סיכראז ןופ ךיז טָאה ךָאד
 ןעמוגעג ןיילא ךיז ףא רע טָאה עגער ןייא ףא ,ואטיל סנאה רעליש םענעזעוועג
 ;לביראפ ןבָאה

 סָאװ ,ןשטנעמ וצ יורטוצ ןופ ךיז ןגָאוּפָא טינ יוזא ןעמ רָאט רעשפע ןוא --- = |
 ..שטַײד א זיא שטנעמ רעקיזָאד רעד זא עליפא ?ץראה ןייר א טימ ןייג וצ ןעמוק
 קידנגָארט ,ךָאד רע טָאה טָא ..?ץיירקנקאה םעד ךיז ףא טגָארט רע זא עליפא ןוא
 טציא רעווש רעייז ,סעמע ,זיא'ס ..ָאטעג עצנאג יד טנרָאװעג ,ץיירקנקאה םעד
 יד ןיא טציא ןעז וצ רעווש רעייז זיא'ס .קלָאפ םענעי ןופ ןשטנעמ א טימ ןדייר
 -נָא טציא רעווש רעייז זיא'ס ...טַײקניײר זיא-טינ-עכלעוו א שטנעמ אזא ןופ ןגיוא
 סָאװ ,סרעדַײנשלגרָאג עלא יד טָא רעבָא ...שטנעמ ןעמָאנ ןטימ ָא-םעניוזא ןפור
 יד ,עטצישאבמוא יד ,גָאט ןלעה ןטימניא עּפָארײא ןלאפאב טכַײל יוזא ןענַיז
 סרעדיײנשלגרָאג עקיזָאד יד טָא ,עּפָארײא עטליופעגכרוד ץעגרע ןוא עקיניזטכַײל
 סָאװ ,רעדרעמ ןוא רעביור עקיזָאד יד טָא ..,קלָאפ עשישטַײד סָאד טינ ךָאד ןענייז
 ךָאד ןענַײז ,ייז ןופ רעכאווש זיא'ס סָאװ ,ץלא ןעליוק ייז יו טקנוּפ ,ןדִיי ןעליוק
 ַא-עכלעזא ןאראפ דנאלשטַיד ןיא ךָאד ןענַײז סע ...קלָאפ עשישטייד סָאד טינ טרָאפ
 ןשטַײד סרעגאלצנָאק עשישטַײד ןיא ךָאד ךיז ןרעטאמ ,ןשטַײד ראפ ךיוא סָאטעג
 ..ךיוא

 "רעד ןענַאק ןצעמע לָאז רע ,ןייגניירא רעצעמע לָאז'ס ,טראוועג טָאה יכראז
 טָאה רע סָאװ ,םעד ןגעוו טּפיױהרעביא ןוא ךוזאב ןטראוורעדמוא םעד ןגעוו ןלייצ
 םענעי ןיא זיא רעדניק יד ןופ רענייק רָאנ ...עיצקא ןא ךיז טיירג סע זא ,טגָאזעג
 ,ןעגנאגעגניירא טינ טנוװָא

 רעד ךָאנ .ןעדגיוו וצ ןכעשטיָאװ טימ ןעדגאמ טיילגאבסיורא טָאה שועדאט
 דרערעטנוא רעד ןופ לעװש רעד אב שטַײד ןטימ שינעגעגאב רעטראוורעדמוא
 ןטכארט ןעמונעג ןוא ןזַײװ טינ טרָאד רעמ ךיז טכאנ רענעי ןיא טמיטשאב רע טָאה
 טָאטש ןופ ןעמוק טעװ קעוואלס זיב ,ןטראוו רָאנ ףראד רע .ךיז ןריזאברעביא ןגעוו
 רעד ןופ ףעש ןטימ םורא טריצאּפש סָאװ ,שטַײד םעד ןגעװ ןכאמ רָאלק ןוא
 ,יירעקורד רעשידרערעטנוא רעייז ןופ ןָאיאר ןיא ײצילָאּפדָאטעג

 טיג טשינרָאג ,ןעדגיוו ןופ סורג א ץוכ ,לַײװרעד םיא טָאה קעוואלס רָאנ
 ,טכארבעג

 ץכעלטע טימ עדגיוו יוזאיו ,טלייצרעד קעוואלס טָאה ןרעדנאסקעלא ןוא
 ,ייזומ ןיא טיזיוו א טקעטשעגּפָא ןבָאה טָאטש רעד ןופ םירייוואכ

 אב ןבָאה ןגיוא יד ,ליומ ןיא ץיה רענעקורט טימ טלייצרעד סע טָאה קעוואלס
 וצ ןעוועג ףעראצעמ קנאדעג ןיא ךיז טָאה רע .לבוקעמ א אב יװ ,טנערבעג םיא
 ןיא ריא טימ ןעוועג טלָאװ ןיילא רע יו ,סעדגיוו עדיווװא רעקילייה רעקיזָאד רעד
 -עגסיוא זיא רע סָאװ ,ןשינעשזירה יד ןגעוו ןסעגראפ עלַײװ א ףא טָאה רע .ייזומ
 טָאה רע .ןשועדאט ןגעוו טדערעג םיא טימ טָאה עדגיוו ןעוו ,טָאטש ןיא ןענאטש
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 ענדָאמ אזא טגיילעג ריא ףא ךיז טָאה'ס .םענָאּפ טכיילבעגסיוא ריא זיולב ןעזעג

 ןגיוא יד ןוא סיוא ךיז טנייו עס יװ ,םעד ךָאנ דניק א אב יוװ ,טיײקנייש שטראצ

 -גלארטש א -- ןעזעג טציא יז רע טָאה יוזא .טרעדנוווראפ ןוא קיצנאלג ךָאנ ןענייז

 -רעד טָאה רע ןעוו ,ןגיוא ענַײז ןופ ןגָאלשעג טָאה טַײקידנלארטש ריא ןוא ,עקיד

 .רעטכעוו םעד טראנעגּפָא ןבָאה ייז יוװ ,ןרעדנאסקעלא טלייצ

 .טרָאװ סעדעי ןעגנערבסיורא םאב שינמייחעג טימ לופ ןעוועג זיא קעוואלס

 זיא סָאװ ,םעד רָאנ טינ םיא ןיא ןליפרעד לָאז רעדנאסקעלא זא ,טלָאװעג טָאה רע

 -ידרערעטנוא רעד ןיא קעלייכ א טָאה סָאװ ,םעד ךיוא רָאנ ,טָאטש ןיא ןעגנאגעג

 .טָאטש רעד ןופ טעברא רעכעלרעפעג-טיוט ןוא רעש

 ןלָאװקעגנָא ןוא ןגיוא עשילָאגנַאמ עלָאמש יד טערומשזראפ טָאה רעדנאסקעלא

 עגנוי יד דייר סקעװאלס ןיא ןעזעג טָאה רע .טַײקטרעטסיײגאב סקעוואלס ןופ

 ייווצ ןעוועג זיא ןוא ,דניק א ףא ךעלנע ןעוועג ךָאנ זיא סָאװ ,עדגיוו עקירָאהדנַאלב

 ןיא טינ ןוא ןעדגיוו ןיא טינ סאהעג טינ סעָאט ןייק טָאה רע סָאװ ,ןדירפוצ לָאמ

 יו ןוא ,ןעדגיוו טגערפעגסיוא טָאה שועדאט יװ ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע .ןקעוואלס

 ןָאק עמ לפיוו ,קנאדעג ןיא ךיז אב ןגיווועגסיוא טלמעד טָאה ,רעדנאסקעלא ,רע

 ןעזעג טָאה רע .יורפ-בלאה ןוא דניק-בלאה םענעסָאלשטנא םעד טָא ףא ןלעטש

 ריא אב ןענַײז ןּפיל יד .ליומ ןעלקניוו יד גנוגערפוא ןופ ריא אב ןרעטיצ'ס יו

 א אב יװ ,טנקירטעגרעביא ןוא ךופ ןשרעדניק טימ טעשָארּפראפ יוװ יוזא ןעוועג

 עשלדיימ רעייז ןריולראפ טינ ייז ןבָאה ךָאד ,קילגמוא ןא ךָאנ יורפ רענעסקאוורעד

 סנטַײװרעדנופ ךיז טָאה'ס ןוא ,ךוּפ רעטראצ רעד ייז ףא טָאה טמעטָאעג .טַײקגנוי

 | .ץיה יז ןיא טליפעג

 -בלאה רעד רעביא טריצאּפש טלמעד רע טָאה -- ,עדגיוו ,טסייוו ריא ---

 םוצ ּפָאק םעד טעוװערעקעגסיוא טַײצ וצ טַײצ ןופ ןוא בוטש-רעלעק רעלעקנוט

 ךיז םוס ,עיצאזינאגרָא רעזדנוא ןיא קידנטערטניירא זא ,טסייוו ריא -- ,רעטצנעפ

 ,רע טָאה -- ,טסייו ריא .?ןבעל םענעגייא ןַײז ןופ סיוא ןצנאגניא שטנעמ רעד

 ןָאק ךָארב-ןילּפיצסיד ןטסדנימ םעד אב זא -- ,טצעזעגרָאפ ,ריא ףא קידנקוק טינ

 לאפכרוד א ןיא יװ ,טכַײל יוזא טקנוּפ ,ןיילא זדנוא אב ןבעל סָאד ןרילראפ ןעמ

 ?טנייפ םאב

 םעד קידנפראוורעבירא קידוועמעש ,ןוא םיא ףא טקוקעג טלמעד סָאה עדגיוו

 עטנטָאשראפ יד ריא אב טרעטיצעג זיולב ןבָאה סע .ןגיוושעג ,ןשועדאט ףא קילב

 רעד ןופ ןסָאלשעגּפָא טקרעמאבמוא ךיז טָאה פיל עטשרעבייא יד ןוא ליומ ןעלקניוו

 :רעטַײװ טרעלקרעד ריא טָאה רעדנאטקעלא ןוא .רעטשרעטנוא

 םענופ זיוה ןיא ןענעוונאגכרודא ךיז עבאנפוא ןא ןעמוקאב ןגרָאמ טנַאק ריא ---

 ךיז ןענעוונאג רימ יו טקנוּפ ,ןענעוונאגכרוד ןזומ ךיז ריא טעװ ,ףעש-ָאּפאטסעג

 .ןלאנעסרא ענַײז ןיא ךרוד

 ןטרעטסַײגאב סקעװאלס קידנרעה ,רעדנאסקעלא ךיז טנַאמרעד -- ,עדגיוו

 עריא ןיא ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ןשינערָאװ עבראה ענייז עלא ףא טָאה -- ,טרָאּפאר
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 ,ענָאדאמ עגנוי א יװ ,ןעזעגסיוא טלמעד טָאה יז .ןרערט טצנאלגעגפוא ןבָאה ןגיוא
 ףא .קאב רעקידנטכיול רעסאלב-טאמ ריא רעביא טלקייקעג ךיז טָאה רערט ןייא
 עניילק סָאד .ןיק ןטצינשעג-ןיד ריא ןופ ןטָאש א ןלאפעג זיא זדלאה טַײז ןייא
 ןלָאמש םעד רעטנוא טקעטשעגרעטנורא עלייוו רעדעי יז טָאה עלעכיט עשלדיימ
 רענניפ עסייוו יד .עינָאלד רעד זיב טנאה ריא טגיילאב ךייוו טָאה סָאװ ,לברא
 ,עלעקער ןלָאװ ץראווש ריא ןופ ןצאל יד ףא טיירפשעגרעדנאנאפ ןעוועג ןענַייז
 אזא טימ יז טָאה טייצ וצ טַײצ ןופ .ץראה סָאד ןטלאהעגוצ ייז טימ טלָאװ יז יו
 ןוא ,ינק יד וצ ,ּטָארא ףא לדיילק סָאד ןַאטעג יצ א טייקראבלטימוא רעשרעדניק
 ףיז ףא יז טָאה -- ,רעדנאסקעלא רעטייוו ךיז טנַאמרעד -- ,קידנעייטש יוזא
 טמענ עמ יוװ ,קילב ןכעלגנירדכרוד סעשועדאט יא ,דייר עבראה ענייז יא ןעמונעג
 ,טלעװ רעטנאקאבמוא ןא ןיא ךערעדאה:סעכָארב

 רעקיזַָאד רעד ןיא גנולדנאוומוא ריא ןגעו טכיראב א ּפָא רע טמענ טציא
 טציא ףראד ,רעדנאסקעלא ,ןיילא רע ןוא .טלעוו רעכעלרעפעג-טיוט ןוא רעדמערפ
 ןרעביא קירטש א ףא טייג יז יװ ,ןעזרעד וצ יידעק ,ךייה רעד ןיא ןגיוא יד ןבייהפוא
 טימ טקוק ןוא ןגיוא יד ןסיראפ טלאה רע ןוא ,טלייצרעד קעוואלס .טנורגּפָא
 טקידנע סע ּוװ ןוא ..טָארט א ךָאנ ןוא טָארט א טכאמ יז יװ ,םעטָא ןטעייטראפ
 ...טיג ןעמ טעז ,קירטש רעד ךיז

 טציא -- ,גנועז א ןופ יוװ ,ףוא ּפאכ א רעדנאסקעלא ךיז טוט --- ,קעוואלס ,טוג ---
 סָאװ ,קאילַאּפ ןטלעטשראפ םעד .ןעדגיוו ןופ סעידעי עַײג ףא ןטראוו רימ ןלעוו
 ,ןקעדפוא רימ ןזומ ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ ףעש ןטימ רעהא טעדאנאז ךיז טָאה
 ,טיוט ןוא ןבעל ןופ עגארפ א'ס
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 ןיא זיא ,יכראז רעטקָאד םעד ןבעגעגרעביא טָאה ואטיל סנאה סָאװ ,עידעי יד

 -שנעג סרעלטיה ןֹופ טקעריד -- ןילרעב ןופ ןעגנאגעג גנונעדרָאראפ רעמייהעג א

 םעד ןופ ,סָאלש-לעװאוו ןקידסעכלאמ ןטלא םעד ןיא עקַָארק ןייק באטש-לאר

 "צג רעד ןיא ןעמוקעג יז זיא טרָאד ןופ ןוא ,ץאלאּפ-לירב םוצ -- סָאלש-לעוואוו

 -קָאד םעד ןבעגעגרעביא יז טָאה ואטיל סנאה ןענאוונופ ,אנשעל ףא עדיינעג-טכיר

 .ָאטעג ןיא יכראז רעט

 ןוא ענעגַאלשרעד שריא עלא טימ ןָאטעג רעדור א ָאטעג יד ךיז טָאה טלמעד

 .םירווייא עסעטנעּפעג

 וצ שטנעמ א ןוא בוטש א וצ בוטש א ,ףיוה א וצ טעילוטעג ךיז סָאה ףיוה א

 עקידרעדנווזיב סגנירעג דרע רעד וצ טלנַאנעגוצ ייז טָאה ןעמעלא ,שטנעמ א

 ;ץנעטנעס

 עכַאּפשימ יד רעדָא --- ייווצ יד ןופ רענייא רָאנ ןשרעה ןָאק טלעװו רעד ףא --

 ,םוטנדִיי סָאד רעדָא ,רענאמרעג יד ןופ
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 סגנירעג טריטנעמָאק ןעמ טָאה בוטש ןיא יקציטאימעס רָאסעפָארּפ ןטלא םאב
 ,ךעלטפאשנדַײל גנוטערטסיורא

 -סיוא ןופ ןוא ץיה ןופ ןגיוא עקידנענערב טימ ,עטרעגָאמעגסיױא ,עקידרענייב
 עקידמימָאכאכ-יידימלאט עטראדעגסיוא ןוא טנעה עקיורמוא טימ ,טַײקיזַאלסגנאג
 זא ,ןסעגראפ ןצנאגניא טָאה עמ ןוא ןעוועג לּפלאפעמ ךיז ןעמ טָאה --- ,רעגניפ
 עגער ןופ טרעוו זַײא קיטש יד זא ןוא םאי ןטימניא זַײא קיטש א ףא זיא לפליּפ רעד
 -נייא ןוא ןרעקרעביא ךיז יז טעװ דלאב זא ןוא רענעגנאגעצ ןוא רענעלק עגער וצ
 .ןעזעג טינ טציא יז ןבָאה סָאד .טנורגּפָא םענופ ןרעוו ןעגנולשעג

 'ןופ לעטשנעמאזוצ א יװ ,ןעזעגסיוא טציא טָאה סָאװ ,ןיבור רעקירָאטסיה רעד
 ;ץיה טימ טעכָאפעג טָאה ,סעיניל עשירטעמָאעג

 -סיוא ןיילא רעכארעווָאד-סכַײר רעד טָאה עיצאטנעמאל רעקיזָאד רעד טימ --
 יד רעביא קלָאפ ןשידַיי םענופ טפארק יד ןביוהעגפוא ןוא דנאלשטייד ןסימשעג
 -ייז ייז ,טפארק רעשיזיפ רעייז טימ ,רעדרעמ יד ,ךָאד ןריצלָאטש יז .ןעגנולעבינ
 יד ךָאד ןטסעמ ייז .ןכיײלגראפ טינ ייז טימ ךיז ןָאק רענייק זא ,רעכיז ךָאד ןענ
 רעד ראפ גנאגרעטנוא ןופ ענָאקאס אזא םעצולּפ ןוא -- רעטעמיטנאס ןפא ןשטנעמ
 | !רעקלעפ עשינאמרעג עכָאּפשימ

 -טינ א יװ ,ןעזעגסיוא ןיוש טָאה םענָאּפ ןַײז סָאװ ,רעּפאנש טסילאנרושז רעד
 -שוילעּפאק יד רעטנוא ןופ סקידנעגנעהּפָארא ןא ,טישנַײא ןא ןָא עלעכיצ טסערּפעג
 יד טימ ןיילא ךיז וצ טלטניּפעגסױא ןוא ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א טָאה ,ןדנאר
 | ;ןגיוא

 רעקראטש ךָאד רימ ןענַײז סעּפע ןיא זא ,סע טסייה .עיוװָאנאּפ ,םאשארּפעשּפ --
 ןכאמ טמעשעג ךיז יז ןטלָאװ שרעדנא ,סיוא סָאד ייז ךיז טזַײװ ,סלאפנלא .ייז ןופ
 ..ודנוא וצ עניס רעייז ןופ עביס יד ןַײז עקאט לָאז סָאד ןוא .וויטאנרעטלא אזא
 ןייא ...טרעוו יד ץלא טָאה'ס .דעכאּפ רעייז ןופ עביס יד ךיוא ,טליוו ריא ביוא ןוא
 ,..םוטנדִיי סָאד רעדָא ,רעקלעפ עשינאמרעג עכָאּפשימ יד רעדָא --- טַײקיניײלק

 ,רעכערּפשטימ ענַײז ןופ ּפעק יד רעביא טקוקעג טָאה יקציטאימעס רעטלא רעד
 ,טמעלָאכעגּפָא גנאל רעייז ןופ ןבָאה ןיוש םיא ךיז לָאז סָאװ ,םעלָאכ ןטַײװ א ןיא יו
 גנורעזאכרעביא ןא ןַײז וצ ןעזעגסיוא םיא ןבָאה טסעג ייווצ ענַײז ןופ רעטרעוו יד
 רעטלא רעד ,רע .טנעיילעג רעדָא טרעהעג ןבָאה לָאז רע סָאװ ,סכעלנע סעּפע ןופ
 לקנעב םעד ףא ,ָאטעג ןיא עלעביטש רעטצניפ ןַײז ןיא ןסעזעג זיא ,יקציטאימעס
 טראוו עמ ןוא לכלאזקָאװ ןפרָאװראפ א ןיא לקעמולק א ףא טציז עמ יװ ,םענַײז ףא
 טָא ןופ ןריפקעווא ןיוש םיא לָאז סָאװ ,גוצ םעד ףא טראוועג טָאה רע ...גוצ א ףא
 -עלשטנעמ ראפ טירטוצ ןייק ָאטשינ זיא'ס ּוװ ,ןיחא ...טלעוו רעטמעלָאכעגּפָא רעד
 סעשּפיט ןייק ןוא ערָאהרעציעי ןייק טינ ןטליג סע ּוװ ,טַײקבַארג ןוא סעשיר רעכ
 ץעגרע טָאה רע ...ךליהּפָא ןייק טינ עליפא ןענייז עכיצער ןוא סנכערבראפ ּוװ ןוא
 רע ביוא ןוא ...ןגיוא ענעעזעג ץלא ,ענעסָאלשעגסיױא ץלא ןופ עכלעזא טימ טקוקעג
 טסבראה ןיא םיוב רעד סָאװ ,ראפרעד יוזא טקנוּפ סע זיא ,טינ ןיילא ייז טכאמראפ
 טעוו'ס ...לטעלב עטקלעווראפ עטצעל סָאד ּפָארא טינ ןיילא ךָאד ךיז ןופ טפראוו
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 -םָארא טעװ רע יו ,טקנוּפ ,..ןגיוא יד ,ןשעלסיוא םיא ייז טעוװ ןוא טניוו א ןייגכרוד

 טלָאװ ץלא יוװ ,יוזא רע טָאה ןעזעגסיוא ןוא .םיוב ןופ לטעלב עטצעל סָאד ןעייוז

 טניוװעגּפָא ריא ןיא טָאה רע סָאװ ,טָאטש יד ,טמעלָאכעג יו רעמ טיִנ ָאד םיא ךיז

 ייאבשעל ףא ענייז בוטש יד ...םעלָאכ א יװ ,רעמ טינ ןעוועג זיא ,ןבעל עצנאג סָאד

 "גזיוט ראפ קנאדעג ןכעלשטנעמ םענופ גייטשפוא ןצנאג םעד טימ קעטָאילביב ןַײז

 טלָאװעג סינ ןעימיד ןיא עליפא טָאה רע .םעלַאכ א ןעוועג ךיוא זיא ןרָאי רעט

 -לקע ןעוועג םיא זיא'ס :קעה -- ןעקנאדעג טָאטשנָא ןגָארט סָאװ ,יד טימ ןטיירטש

 ןופ לאפּפָא םעד טָא טימ ,רָאנ ךיז טמעלָאכ סָאװ ,יד עליפא ,גנוריראב עדעי קיד

 "עג ןַײז ֹוצ טוָאלעגוצ טינ ייז סָאה רע ,ןלאבינאק יד טָא טימ .,,,טַײהשטנעמ רעד

 -עגּפָא ךיז רע טָאה ,טרירעגנָא שירעגניווצאב םיא ןבָאה ייז ּוװ ,טרָאד ןוא ,קנאד

 .דרע רעד ףא ןפרָאװעגמוא םיא טָאה ץעוװָאּפאטסעג רעד ןעוו ,ןאד יװ ,טעשַארּפ

 םעד ןטָארטעגּפָא יז טָאה רע .עסאמוא-עגאמ ןייק ןיא ןעמוקעג טינ ייז טימ זיא רע

 ךיז טסַײר יז ןעוו ,עָאר"עַײכ רעסצוועשובעצ א געוו םעד ּפָא טערט עמ יוװ ,געוו

 ,געוו םעד ןטערטּפָא ריא רעסייוו ןיהּוװ טינ רֶע טָאה טציא .גיײיטש רעד ןופ סיורא

 ןוא ,ָאטעג ןיא ,ָאד סָא דרע רעד ףא טצעזעגּפָארא ךיז רע סָאה .עַאר-עייכ רעד

 -ַאכעגּפָא רעקיזָאד רעד ןופ ןריפקעווא םיא טצוװ סָאװ ,גוצ ןפא טראוו ןוא ...סראוו

 -ַאד ןגָאמ ןטנערבעגסיוא ןא טימ רעדָא ןבראש ןטנפעעצ א טימ .,,טלעוװ רעטמעל

 ןבָאה ייז סָאװ ,עָאנאה יד ןוא ,ןדייר טסעג ענַײז סָאװ ,סָאד ןוא ,,,בַײל ןפא דיוו

 ןַײז יוװ ,םיא ןופ טַײװ ךיוא ןיוש זיא ,עירעטסיה רעשירעכארעווָאד סגנירעג ןופ

 "עד ...קעטָאילביב ןַײז יו ןוא אנשעל ףא בוטש ןַײז יוװ ...טלעו רעד טָא ףא ןבעל

 -אנרושז םעד וצ יא ,ןיבֹור רעקירָאטסיה םעד וצ יא ּפָאק ןטימ רע טלקָאש רעביר

 וצ רעשפע --- ּפָאק ןטימ ךיוא רע טלקָאש ,םינ ןדייר ייז ןעוו ןוא ,רעּפאנש טסיל

 -ּפִא רעקיזָאד רעד ןופ ןקידנרָאפּפָא ןא ןיוש ךיז טעז רע סָאװ ,םעד וצ ,ןיילא ךיז

 ..טלעוו רעטכעוושראפ ןוא רעטמעלָאכעג

 ףא ךָאנ ךיז טעוועטאר ,ןיבור רעקירָאטסיה רעד ,רענַײז טנַײרפ רעד רעבָא

 םעד רעביא לטיב ןשיזיפאטעמ טימ ךָאנ טסיש רע .זַײא ןקידנעמיווש קיטש רעד

 .עירעפמיא רעשישטַײד רעד ןיא טנורגּפָא

 זיא םיא ןיא סָאװ ,ףָאלש ןופ יו טּפאכעגפוא ךיז טָאה יקציטאימעס רעטלא רעד

 -ונעג ןוא טַײז סניבור ןיא ןָאטעג קוק א ,ןגיוא ענעפָא טימ ןעקנוזראפ ןעוועג רע

 לרעטצנעפ א ןכָארבעגפוא טָאה ןיבור רעקירָאטסיה רעד .ּפָאק ןטימ ןעלקַאש ןעמ

 רעד ןיא ןָאט ריצאּפש א ןקָאז ןראפ סייהנגעלעג יד ןפאשעג ןוא שטכישעג רעד ןיא

 ןטרָאד ךיז טָאה רע רָאנ ...ריא ןופ לייט א טרעוו ןיילא רע רעדייא ,טייהנעגנאגראפ

 ,ּפערט עקידנעלדניװשּפָאק יד ןופ טיירפאב ךַײלג ךיז טָאה רע .ןטלאהראפ טינ גנאל

 רעייז ןופ ןסירעגסיורא .ךיז ןוא ,קירוצ ןטרעדנוהרָאי יד ןיא טריפעג ןבָאה סָאװ

 עלעקנוט יד טרעבגעעגכרוד ןגיוא עקידנעלטניּפ-םיוק עטלא יד טימ ןוא רעביוצ

 א ןענופעג רעבינגעקטנא ךיז טָאה'ס ּוװ ,סאג רעד ףא ןָאטעג לטַײט א ןוא ביוש

 :םייהרעדניק
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 ?ןענעק טימרעד ריא טעװ דָאנג סגנירעג ןופ ייז ןעוועטאר ...רעדניק יד רעבָא --
 ץנעטסיזקע רעד טלעטשעגנגעק ךיוא זיוה-םימיוסעי םעד טָא ךָאד טָאה דנאלשטַײד
 ...רעקלעפ עשינאמרעג עכַאּפשימ רעד ןופ

 ןָאטעג ץכערק א טָאה יקציטאימעס רעטלא רעד
 רעד רעדָא ,רעקלעפ עשינאמרעג עכָאּפשימ יד רעדָא ...טגָאזעגסנייטשימ ---

 ...םייהרעדניק רעשידִיי
 -רעביא ןעוועג טרָא ןייא ןיא זיא סָאװ ,ענסנעּפ יד ןעמונעגּפָארא טָאה ןיבור

 ;ריא ףא ןָאטעג עקוה א ןוא ,עלעוויײב ץראווש א טימ ןדנובעג
 ךיא סייוו ,םייהרעדניק רעקיזָאד רעד ןרעוו טעוועטארעג טימרעד טעװ יצ --

 רעד ןופ רעדניק עקידעגרָאמ יד זא רָאנ ...עלא רימ יװ ...טינ עמאטסימ .טינ
 ,רעכיז ךיא ןיב םעד ןיא ,ןסיוו טינ רעמ סערייזג עכלעזא ןופ ןלעוװו טלעוו רעצנאג
 .יקציטאימעס עינאּפ ,רעכיז ןַײז ךיוא ריא טנָאק םעד ןיא ןוא

 קילב ןקיטלינכַײלג םעד קידנדַײמ ,ןָאטעג יירד ןזעוורענ א ךיז טָאה רעּפאנש
 ;יקציטאימעס ןטלא םענופ

 רעד טָאה יצ ,דיישרעטנוא ןָא .ךָאד רימ ןפראד ןָאט ןווּורּפ סעּפע רעבָא --
 ץוכ ןוא ...טינ יצ ,טלעו רעשיױא רעד טלעטשעגנגעק זדנוא טאק רעשיטסישאפ
 ןופ זא ,ךיוא רעשיפ רָאטאנרעבוג םעד ןופ עכָאטפאה א ךָאנ ךָאד רימ ןבָאה ,םעד
 ,םעליוסעב א יװ רעמ טינ ןבַײלב טעװ עגארפדןדִיי רעד

 זיא עשראוו ןייק :ןקאב עקידנעגנעהּפָארא יד ןָאטעג יצ א קיטַײדליפ טָאה רע
 א ןעמוקעגרָאפ זיא יילא-אכוש ףא ,ןיילא רעלמיה ןעמוקענּפָארא ןאלּפָארעא ןא ףא
 -לארעגעג רעד ךיז טמענראפ ןליוּפ ןיא ןדִיי יד ןטָארסױא םעד טימ ;גנוטאראב
 ןופ טסייוו ,רעּפאנש ,רע .טימרעד ןָא טריפ ןיילא רעלטיה .ןילרעב ןיא באטש
 ןיא ןדלָאמעג רע טָאה --- ,דנאלשטַײד ןיא ןעדוי יד, :גנוטערטסיורא ןא סרעלטיה
 ןכאל ייז יצ ,טינ סייוו ךיא .סעיוענ ענַײמ ןופ טכאלעג לָאמא ןבָאה -- ,גאטסכייר
 ךיוא ןָאק ךיא רָאנ .ייבראפ ייז אב ןיוש זיא רעטכעלעג רעד רעדָא ,טנַײה ךיוא
 לע ךיא .ןייגייבראפ טּפיוהרעביא ייז טעװ רעטכעלעג רעד :ןרעכיזראפ טציא
 ,"ןליפסיוא טמיטשאב ַײרעגָאזרָאפ עקיזָאד יד ךיוא

 ןפורעגנָא לָאק קידנעקניז א טימ ךיז טָאה -- ,טינ רימ ןכאל לַײװרעד ...ָאי --
 ...רע טכאל לַײװרעד --- ,רעּפאנש

 ןלעקנוט-בלאה םעד רעביא טײרּפשעג ךיז טָאה טַײקליטש עקידרעדנוווזייב א
 ךעלגעוואבמוא ןוא .ןעגנוגעוואב יד ןקידנזעוװייב ןדעי אב טדימשעג ןוא רעמיצ
 יװ ,ןפורעגנָא ךיז יקציטאימעס רעטלא רעד טָאה ,טַײװ רעד ןיא ץעגרע קידנקוק
 ;לָאק קיטלעוונעי א טימ ןיוש

 ...רעטצעל רעד ןכאל טעוו'ס רע ,טינ ןעמ טסייוו ךָאד ---
 -רעדניק םענופ זיוה סָאד רעטצנעפ ןיא טקוקעגניירא טָאה רעבינגעקטנא ןופ

 -סענירעדניק ןליטש ןקיזָאד םעד ןופ טמעטָאעג טָאה טייקיטכיצ עקילייה א .םייה
 ןוא ,ןבָארגעצ ןעוועג זיא רעטצנעפ יד רעטנוא דרע לקיסאּפ עניילק סָאד .עלעט
 ןופ עטעילַאכעגסױא ןוא עטצנאלפראפ ,ךעלעמילב .ןסקאוועג ןענַײז ךעלעמילב
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 ןשרעדניק א ןופ ךיוה רעד ןעוועג זיא עלעמילב ןדעי ףא .ךעלעטנעה עשרעדניק
 ,סָאד .רעטכעלעג קידלקעלגישרעדניק א ןופ ןוא לכלעק שרעדניק א ןופ ,םעטָא
 -ָארּפש ןסירעגכרוד רעבראדראפ יד סעכָאלוצפא ךיז טָאה ָאטעג רעד ןטימניא סָאװ
 -רָאדסנבעל ךָאנ ,רעקילייה ךָאנ םייהרעדניק םעד ןופ זיוה סָאד טכאמעג טָאה ,גנוצ
 ,סעווָאמאה-ךעלאמ ןטימ טציירעג יו ךיז ןבָאה ייז .רעשיגארט לךָאנ ןוא רעקיטש
 ,םיא אב ןוז רעד וצ ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןוא ,ןעגנוצָארּפש עטראצ ןוא עלעדייא יד
 א ןעוועג ןיוש זיא ןיילא ןוז יד רָאנ ,ןגיוא יד ףא ,סעווָאמאה-ךעלאמ םעד אב
 ...עקידמיָאריױג"םימָאי-װערע ןא .עקידלעלפ ןא .עקירעיורט

 ןוא םייחרעדניק ןפא רעטצנעפ ןכרוד טקוקעג טָאה יקציטאימעס רעטלא רעד
 ךרוד ןבעל םוצ ןרָאװעג ןפורעגסיורא ןענַײז סָאװ ,ןעגנוצָארּפש עטראצ עניד יד ףא
 םעד ךרוד ,גרָאז רעשרעדניק רעטראצ רעייז ךרוד ,טנעה עשרעדניק עקניניילק יד
 ןיוש טָאה רע .ןַײז ןופ ץעזעג ןגולק םעד ךרוד ןוא קנאדעג ןכעלשטנעמ םענעדלָאג
 קיהעג ןדליוו א טימ ןָא ןפיול ןרידנומ עיורג-ןירג יד ןיא רעבראדראפ יד יוװ ,ןעזעג
 ןפראוו ןוא ךעלּפעק עשרעדניק יד ןטעלּפ ןוא ןסקיוועג יד ןטערט יז יוװ ,קעה טימ ןוא
 סָאװראפ ,טרעדנווועג ךיז ןוא ,סעפיוא עטעליוקעג יד יװ ,סנגָאװטסאל יד ףא ייז
 טימ ןוא ןדנעל יד ףא לעפ רעקיטש טימ ,רעבראדראפ יד ,טעקאנ טינ ןעייג ייז
 סיוא טינ ןגיוז ייז סָאװראפ ,טרעדנווועג ךיז טָאה רע ,טנעה יד ןיא סעקורד עגנאל
 ...ךעלכראמ עשרעדניק יד ןופ טולב סָאד טרָא ןפא ףעקייט

 טרעפטנעעג ךיז טלָאװ רע יו ,ּפָאק ןטימ ןיילא ךיז וצ ןָאטעג לקָאש א טָאה רע
 ;טלעטשעג ןבָאה ןיילא ךיז לָאז רע סָאװ ,עגארפ א ףא

 טָאה ןעלגנארעג עלאיצָאס ןופ ערעפס רעד ןיא עפוטש עקיזָאד יד ..ָאי ,ָאי --
 רעד ןופ ערעפס רעשיכיסּפ רעד ןיא ךָארבנַײא ןא ןפאשעג ,סיוא טזַייװ ,ךיוא
 -וטעמ ןוא ןעלּפירק עקיטסַײג ָא-עכלעזא ןַײז םוצ ןפורעגסיורא ןוא טייהשטנעמ
 רעייז ןטלאה ריא אב ץעגרע זומ לסקעוו-ףָאטש ןטימ ...ןטסישאפ יד יו ,םיפָאר
 ,ןלוקנובראק עכלעזא בייל ריא ףא ןעגנירּפשסיורא טנָאקעג ןבָאה'ס ביוא ,טכעלש
 טקיש !טיײקיריג ןופ זיולב זא ,ךיז טקיש .רעגערט-ןבראש עטעשויעצ יד טָא יו
 ןטפַארטשאבמוא םעד ןופ ?עינאמ-סגנוטכענקראפ רעשיראטיזאראּפ ןופ זיולב זא ,ךיז
 -טייב ענעגייא יד ןיא ןרעדָא עדמערפ ןופ ימ ןוא סייווש ןוא טולב ןעשטאקרעביא
 ףא ןוא ךיירקנארפ ןיא ןוא ,ןליױּפ ןיא ,זדנוא אב ,ָאד טָא רָאפ טמוק סע יוז ..?ןעל
 "ראה ייז סָאװ ,ןופרעד ייז ןבָאה סָאװ רעבָא ...רעדנעל ערעדנא ןיא ןֹוא ,עניארקוא
 -גיק םענופ רעטצנעפ יד רעטנוא ,ָאד ןבָאה סָאװ ...ָא-יד טָא ...רעדניק עניילק ןענעג
 -ילב ענייר יװ ,רעמ טינ ןיילא ךָאד ןענַײז ייז ..?ךעלעמילב טצנאלפראפ ,םייהרעד
 ...ךעלעמ

 רעד טנאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ א טָאה -- ,לכייס א ןאראפ זיא ייברעד --
 ...עסיורג יד ףא קערש א ןלאפנָא לָאז סע -- ,ןיבור רעקירָאטסיה

 -עגפוא רעדיוו ןיֹוׁש ךיז טָאה --- ,ךיוא ךָאד ייז ןענעגראה עסיורג יד רעבָא --
 ,..רעּפאנש טסילאנרושז רעד טּפאכ
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 ,טָאה --- ,טלעוו רעד ףא דעכאּפ א ןפראוונָא ןפראד סעגיראה ערעייז עלא --

 רעקלעפ עצנאג זא -- ,ןיבור ןפורעגנָא ךיז ,שרעדנא סעּפע קידנרעלקרעד יו

 זיא םעד ףא ...טנעה יד ןבייהפוא ןוא ּפעק יד ןגייבנָא ןגיוא עטכאמראפ טימ ןלָאז

 . .רָארעט רעייז טנכערעגסיוא

 .ןעלסקא יד ןיא ּפָאק םעד ןבָארגעגנַיײרא ןוא טלעטשעגפוא ךיז טָאה רעּפאנש

 ?ןכערּפשעג עשימעדאקא רימ ןריפ סָאװ ?רימ ןציז סָאװ ,טינ ייטשראפיכ --

 ןשינָאלָאביסּפ א יו רעדרעמ יד טלדנאהאב ןטלָאװ רימ יװ ,ןדייר ןוא ןציז רימ

 םיא ףראד עמ סָאװ ,עטכישעג ןגעװ ךוב א יװ ערעייז סנכערבראפ יד ןוא דויטע

 עקינייא ;ךָאד ןעמ טעגראה ןסאג יד ףא ןוא ...קורד ןיא ןבעגּפָא ןגרָאמ סנטסקינייוו

 | ,טלגנירעגמורא ןיוש ןענַײז ןלאטראווק

 א טימ טַײװ רעטלקנוטראפ רעד ןיא טקוקעג רעדיוו ןיוש טָאה יקציטאימעס

 טזיולבטנא ןוא ּפָאק םעד טקערטשעגסיוא ןטלאהעג טלָאװ רע יו ,קילב ןקיטלעוונעי

 לטניּפ ןייק טינ עליפא טצװ רע זא ,טכאדעג ךיז טָאה סע .ףעלאכ ןראפ זדלאה םעד

 ךיז טָאה רעּפאנש ןוא ,ּפָאק םעד ןעמענּפָארא םיא טעוװ עמ ןעוו ,ןגיוא יד טימ ןָאס

 טָאה גנוגעוואב ןַײז ןופ טַײקיטסאה רעד בילוצ .ןעניבור וצ ןָא גייב א ןבעגעג

 ךיז ןָאק עמ סָאװ ,יורטש א סעּפע ןעזרעד טָאה רע זא ,ןטכאדסיוא טנָאקעג ךיז

 ,ןּפאכנָא ריא ןיא

 קילגמוא םעד טַײצ עצנאג יד ןעגנאגעג עפורג עקיזָאד יד טָא זיא ,ךעלטנגייא

 -נאגעגנייא ןענַייז ייז סָאװ ,טימרעד ןיוש טלייטרוראפ ןעוועג ןענַײז ייז .ןגעקסנא

 ןרעוו ןוא .ָאטשינ זיא געווסיוא ןייק זא ,ןלאפראפ זיא ץלא זא ,קנאדעג םעד ףא ןעג

 "מוא םעד ףא ןטראוו ןוא ןגיילקעווא ךיז -- רעבירעד .סָאװ וצ ָאטינ ךיוא זיא ךיז

 ןַײז ששדאקעמ סָאװ:סעּפע טימ ןרעייז טיוט םעד זיולב ןפראד ייז .ןכעלדַײמראפ

 רעשירא רעד ףא ןפיול סָאד .ןשינעטלעהאב ןייק טריטסיזקע טינ ןבָאה ייז ראפ

 ןא יו -- דלאוו םעד ןוא ,ןעיאזיב א יװ ,טכארטאב ייז ןבָאה ןעוועטאר ךיז טַײז

 -ןיליא ןא טימ ןדנובראפ ןעוועג ךיוא ,םעד ץוכ ,ךָאנ זיא טַײקוװיסאּפ רייז .ןיזמוא

 ,רָאיטקא ןא ,רעטקָאד א רענייא -- שינעטכארטסיוא ןא טימ ,גנונעפָאה רעשירָאז

 "טייל יד טיירּפשראפ ךיז טָאה םיא ףא סָאװ ,אזא ,טסילאנרושז א ןוא טאקָאוװדא ןא

 עצנאג יד טקיוראב ייז טָאה סינעגיורדנא יד טָא --- ,ןיילא ןשָארפ ןָאפ ןופ טַײקילעז

 .ָאטעג רעצנאג רעד אב יא ,ייז אב יא ןגיוא יד טכאמראפ טנעה ענַײז טימ ןוא טַײצ

 רעטייווצ רעד וצ עקּפורג ןייא ןופ ןעגנאגעגמוא זיא רעשיוי-ץיליימ רעקיזָאד רעד

 טמיטשעג טינ קידלאווג טָאה סָאװ ,ןָאט ןשירָאטקעטָארּפ ןקִיור אזא טימ טדערעג ןוא

 עמ ןוא ,דנאל ןפא טזָאלעגּפָארא טלמעד ןיוש ךיז טָאה עכלעוו ,ערייזג רעד טימ

 .ןגיוא עזָאלבראפ-קירעסאוו ענַײז סיוא ןקירד סָאװ ,ןייטשראפ טנָאקעג סינ טָאה

 ענייז ןגיוא יד שטָאכ ,שרעדנא ץעגרע יא ,םיטיילּפ יד ףא יא טקוקעג ןבָאה ייז

 א טימ ןוא םיטיילּפ יד ףא קילב ןבלאה א טימ --- יוזא ןוא ,טלקישעג טינ ןבָאה

 יד טימ טשטיינקעג קיטַײדליפ רע טָאה -- שרעדנא ץעגרע קילב ןבלאה ןטייווצ

 ןוא ןכעלגנעל ,ןסיורג םעד ףא לכיימש ןבלאה א טאמיק קידנטלאהנַײא ,סעציײלּפ

 :םענָאּפ םענעקאברעד-טינ

208 



 ..טרָא ןפא ןביילב ןפראד רעיוב-רוטלוק --
 ךיז טלָאװ רע יוװ ,טַײז רעד ןיא ןָאטעג ריפ א גיוא ןייא לופסינמייהעג טָאה רע

 ןשירָאטנעמ ןקיור םעד ,קילב ןַײז ןופ קורדסיוא םעד ןעז טינ לֶאֹז עמ ,טימאב
 -טעקאנ אוא טימ טצירּפשעג רעטַײװ ןוא טגָאיעגּפָארא טינ םענָאּפ םענופ לכיימש
 םעד טכירעטנוא רע טָאה םעד טימ סָאװ ,ןבלעז םעד טימ ,לָאק ךעלרינאמ-ךעל
 :עיצקיד ןופ סרוק

 ןעילבעצ ךיז טעװ ראפרעד ..שטייד םאב ךעלרעווש ןַײז עקאט טעוװ סע --

 .יטסנוק עשידִיי ..רעטאעט שידִיי ןַײז טעוװ סע ..רוטלוק עשידִיי עלאנָאיצאנ יד

 טכארבעגמוא סָאד ןוא זדלאה םאב ןעוועג ןיוש זיא ףעלאכ רעד ןעוו ,טציא
 רעטסלאעדיא רעד ראפ טינ ןזיוועגסיורא ךיז טָאה קאה רעשיסעסע ןא ןופ ןרעוו
 טסילאנרושז רעד ךיז טָאה ,ילברעדנאנאפ ןלאנָאיצאנ ןוא גנוזיילסיוא ןופ םרָאפ
 "וערע עטצעזעגסיורא טימ ןיבֹור רעקירָאטסיה םוצ ןָאטעג ןָא גייב א רעּפאנש
 | :ןגיוא עקידעסימ

 ?רעשיוי-ץיליימ רעד טגָאז סָאװ ןוא --

 -- .ןיבור טגערפעגרעביא םיא טָאה -- ?טראכיירג רָאטקָאד םעד טניימ ריא ---
 ,טָאה רע ...טינ םיא טעז עמ ...בייהנָא עמאס םאב ךָאנ ..,טגָאזעגּפָא סנייז טָאה רע
 ..ןָאטעגּפָא סנייז ,סיוא טזַײוװ

 ןעזסיוא ןשירא ןכעלקירדסיוא ץנאג א טאהעג טָאה ןאמ רעכיוה רעקיזָאד רעד
 טָאה ןרָאי עשיטנעדוטס יד ןיא .טפאשלעזעג רעד ןיא טרָא טמיטשאב ץנאג א ןוא
 טימ טעטלוקאפ ןייא ףא ץנעדורּפסירוי טרידוטש טעטיסרעווינוא רענילרעב ןיא רע
 ,קנאב ןייא ףא ןסעזעג עדייב ןענַייז ייז .שָארפ ןָאפ גנוי ןכעלּפמעט ןשישטַײד א
 "עג שָאבעד רעשיטקארּפ ךיז טָאה שָארפ ןָאפ ךירדירפ םענַייז עגעלָאק םעד רָאנ
 .טַײקכעלצעזעג ןופ עירָאעט יװ ,רעטכַײל ןבעג

 םוישאפ רעקידנריוי רעד טָאה רעמורא-ןטניה .לאסרעוו ךָאנ ןעוועג זיא סע
 וצ ןעניווועגוצ ךיז ףא ל?ייוורעד .רעסעמ א טנאה זיא גנויבעל ןדעי טקורעגנַײרא
 ןפיוק טכַײל טעװ יז סָאװ טימ ,ןענאטשראפ טָאה ענירטקַאד-טסעּפ עַײנ יד טָא .םיא
 סָאװ ןוא גירק ןטליּפשראפ םעד ךָאנ טנגוי עטקידיילעגסיוא ןוא עטּפעשעגסיױא יד
 :עיצוילָאװער רעשידנעלסור רעד ןופ קיטנאמָאר רעד ןלעטשנגעק שיטקארּפ ןָאק יז

 ,עװטסרָאידָאראמ ןוא דרָאמ .טיורב טכַײל .ביור .ריקליוו .סרעסעמ ---

 זיא ,גנונעקרענא ןוא טסעמראפ ןשינולעמ ןעמוקאב לָאז ענירטקָאד יד יידעק ןוא
 ;לּפעג רעשירענַאיסימ א ריא ףא ןרָאװעג טיײרּפשעגסיױא

 ,רעידא עקיטולב-ןייר .גנונעדרַא עיינ .עסאר-רעביוא --

 טינ ןעק סָאװ ,טגעדוטס רעכעלּפמעט רעד ,שָארפ ןָאפ ךירדירפ זיא םעצולּפ ןוא
 ןא ראפ ןרָאװעג טרעלקרעד ,ץנעדורּפסירוי ןופ סעידעי עראטנעמעלע יד ןעיידראפ
 טנאה ןַײז ןיא ןעמוקאב טָאה רעסעמ סָאד .ןלעפעג םיא זיא סָאד ,שטנעמרעביוא
 ףראד רע זא ,ןרָאװעג עריווועג רע זיא םעצולפ ןוא .ןעזסיוא רעדנא ןא ןצנאגניא
 ,טלעוו רעד ןופ סָאבעלאב ןַײז
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 ?טינ סָאװראפ -- ,טקעּפסער טימ ךיז ףא ןקוק ןעמונעג רע טָאה-- ...עטיב --

 רעד ןופ סָאבעלאב סלא ?סעמרָאנ עשידירוי עטלא יד טָא רע ףראד סָאװ וצ זיא

 ןענעקייל סָאװ ,סעמרָאנ עלא ןכערבעצ ןפראד ץלא ראפ רעירפ רע טעװ טלעוו

 עטוג א ןבָאה רָאנ ןעמ ףראד טלעוו רעד ןופ סָאבעלאב ןַײז וצ ףא .טכער ענַייז

 ןַײז טעװ רע .סקעדָאק םעַײנ א ןבַײרש רע טעװ שטַײב רעד טימ ןוא .שטייב

 ףראד טלעוו רעד ןופ סָאבעלאב ןַײז וצ ףא .ךעלױשנָא ןַײז טעוװ רע .ךעלדנעטשראפ

 א ריא ראפ ןבַײרשנָא ןוא .טכענק א ראפ ןכאמ ץלא ןופ רעִירפ טלעוו יד ןעמ
 ,טוטאטס

 ביוא .טצעזעגרָאפ טרעוו עמָאכלימ יד זא ,ןענאטשראפ טָאה שָארפ ןָאפ ךירדירפ

 ןריפ טציא דנאלשטַײד יז טעװ ,דלעפטכאלש ןפא טליּפשראפ יז טָאה דנאלשטייד

 ןוא טלעוורעטנוא רעצנאג רעד ןיא ,ןעקנעש יד ןיא ,ןדָאװאז יד ןיא ,ןלוש יד ןיא

 -גייא ןטסטכַײלמא זיא ייז סָאװ ,רעדניק ןופ ןוא עקיטרעוודנימ ןופ סעכיומ יד ןיא

 !טרָא ןפא -- ראכס .לסייטש ןופ עטשרעבייא סָאד לאלכיב ןענַײז ייז זא ,ןדייר

 ,סנַײד זיא'ס ןוא --- ביוראב .וצ םענ ןוא --- עגראהרעד ---

 ,טקָאלעג ןיוש טָאה'ס רעבָא .טיוה רעד רעטנוא ןעוועג ןאד ךָאנ זיא ץלא סָאד

 ןרעלקרעד םיא ןטראכיירג עגעלָאק ןַײז טביולרעד טלמעד ךָאנ טָאה שָארפ ןָאפ

 ןוא ,טעטיסרעוװינוא ןיא טרעדָאפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סעידעי עראטנעמעלע יד

 םיא ראפ טליפעגסיוא טפאשטנַײרפטוג ןופ ןוא טרעלקרעד םיא ייז טָאה טראכיירג

 -ראפ ןעוועג ןיוש זיא ךירדירפ לַײװ ,ןעגנובעגראפ-טעטיסרעווינוא ענעדיישראפ

 טינ םעד ףא טַײצ ןייק ןיוש טָאה ןכירדירפ .ןעגנולמאזראפ עמייהעג ףא ןעמונ

 ."רָאטקָאד, לטיט ןטימ ןליױּפ ןייק ןעמוקעג טראכיירג זיא ךָאנרעד .טקעלקעג

 ןופ רעקנעה יד ןופ םענייא ראפ ןרָאװעג טמיטשאב זיא שָארפ ןָאפ ןעוו ןוא

 ךיז טראכיירג טָאה ,םוטנדִיי ןשיליוּפ םענופ רעקנעה-טּפיוה םעד ראפ ןוא ןליוּפ

 ׂשָארפ ןָאפ .עגעלָאק-טעטיסרעווינוא םענעזעוועג ןַײז אב עמאנפוא ןא ןגָאלשרעד

 יו ,םיטָארּפ עקינייא ןיא "עדוי ןלָאפטרעװ, ןקיזָאד םעד ןצונסיוא ןטָאלשאב טָאה
 ,טעטיסרעווינוא ןיא לָאמא טצונעגסיוא םיא טָאה רע

 רעטעילאמכָארקעגנָא רענעיײקיּפ א טימ טעדרוס ןשיטאקָאװדא ןצראווש ןיא

 -קָאד ךיז טָאה ,רָאה עדנָאלב-לעה ערעטיש יד טנורש א ףא טמעקראפ ,עקשינאמ

 .שָארפ ןָאפ ךירדירפ טנַײרפ-לוש םענעזעוועג ןַײז ראפ טלעטשעג טראכיירג רָאש

 -עג ןענַײז סָאװ ,ןזירּפאק עשיטענָאפ ענַײז עלא טימ שטַײד לסיב עצנאג סָאד

 -יטרא רעד ןיא יא ,םיטש רעד ןיא יא טראכיירג רָאטקָאד םאב ןסקאוועגנייא ןעוו

 ןעמּוװושעגפוא זיא ,ןריטעקָאק טאהעג ביל טּפָא רע טָאה ייז טימ סָאװ ןוא גנורילוק

 ,עקשזעטס ערעכיז א יװ ,לָאז סע זא ,ליומ סרָאטקָאד םעד םורא טגיילעג ךיז ןוא

 ,שָארפ ןָאפ ךירדירפ -- טנַײרפ-לוש םענעזעוועג ןַײז וצ םיא ןופ ןטײרּפשסױא ךיז

 טָאה עלעטסוה טכַײל א .ריט רעד וצ ןעגנאגעגוצ רע זיא שינעּפאלקצראה טימ

 .טיײקטלאק עביוט א ןעגנאגעג זיא ריט רעד ןופ רָאנ .ּפאלק םעד ןטיײבראפ טלָאזעג

 יּפָא ןא ןיא יװ ,טעניבאק ןיא ןָאטעג קוק א ןוא ,ריט יד ,טנפעעגפוא יז טָאה רע

 ,שיט םעד וצ זיב לעװש רעד ןופ .ּפָאק רעד טיירדראפ םיא ךיז טָאה סע .טנורג
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 טראכיירג זיא ,שָארפ ןָאפ ,ּפָאק םעד קידנבייהפוא טינ ,ןסעזעג זיא םיא םורא סָאװ
 רעּפרעק רעד ךיז טָאה רעבירעד .רעגניפ ץיּפש יד ףא ,זָאלג ףא יװ ,ןעגנאגעג
 אזא זא ,טכאדעגסיוא ןיילא םיא ךיז טָאה'ס ןוא ,ןטַײז עדייב ןיא טגיוועג רענַײז
 םעד ןיא סָאװ ,טרָא םעד ןופ טַײקסױרג רעמאזיורג רעד טימ טינ טמיטש גנאג
 -גיירא ןעגנוקירעדינרעד ןוא ןשינרעטאמ ךאס א רעייז ןופ זַײרּפ רעד ראפ רע זיא
 ןביוהעגפוא טָאה שָארפ ןָאפ זיב ,טונימ עכעלטע טראוועג טָאה רע .ןעמוקעג
 ,ּפָאק םעד

 טרעווילגראפ א .עלעכיימש א ךיז טימ טּפעלשעגטימ עקַייד טָאה טראכיירג
 ןופ ןרָאי עשיטנעדוטס יד ןשָארפ ןָאפ ןענַאמרעד לָאז סע ,סעמ א ןופ עלעכיימש
 וצ שטָאכ ןבָארגרעד ךיז םוראיוזא ןוא טעטיסרעווינוא ןיא ןרידוטש ןעמאזניימעג
 -עגנַייא סשָארפ ןופ קילב רענרעזעלג רעד רָאנ .טייקרעילימאפ ןופ ןטָאש ןטַײװ א
 רע טָאה עלעכיימש סָאד זא ,ןייטשראפ וצ ןבעגעג ךַײלג םיא טָאה ןגיוא עטרעַײז
 טינ ןעלכיימש טרָא ןקיזָאד םעד ןיא זא ,טסיזמוא ןצנאגניא ךיז טימ טּפעלשעג
 זיא-סע-ןעוו טָאה רע זא ,םעד ןגעוו ןסעגראפ ףראד ,טראכיירג ,רע זא ןוא ,ןדִיי ןייק
 ןשיוװצ ץנאטסיד יד זא ךיוא ןוא ץנעדורּפסירוי ןשָארפ ןָאפ טימ םענייניא טרידוטש
 ,עטנעָאנ א וצ ָאד זיא ייז

 ,רעהא קידנעייג .קירוצ ףא סָאװטע ןטָארטענּפָא וויטקניטסניא זיא טראכיירג
 םענעזעוועג ןייז וצ ןדנעוו ךיז רע לָאז יוזאיוו ,םעד ןגעוו טכארטעג עקַײד רע טָאה
 םעד טימ םיא וצ ןדנעוו ךיז יצ ךירדירפ ךאפנייא ןפורנָא םיא -- טניַײרפ-לוש
 יױעקיניײװ סָאװ ןַײז טעו רעסעב זא ,ןרָאװעג רָאלק םיא זיא טציא ,לטיט ןצנאג
 ,םיא ןגָאז סעּפע לָאז רענעי זא ,ןטראוו רעמ ןוא לאלכיב םיא וצ ןדנעוו ךיז

 -רעטנוא ,ווירב טקוקעגרעביא טָאה רע .טלַײעג טינ ךיז טָאה שָארפ ןָאפ רָאנ
 טימ םיא טָאה סָאװ ,ןדִיי םעד ןייטשראפ וצ ןבעגעג טימרעד ןוא ןריּפאּפ ןבירשעג
 טליפעגסיוא ןוא ּפָאק ןּפמעט םעד ןיא ןשינעטנעק ענַיז טגיילעגניירא קירוצ ןרָאי
 רע טעװ םעד וצ זיולב זא ,ןעגנובעגראפ-טעטיסרעווינוא ענעדיישראפ םיא ראפ
 םיא טָאה טלמעד סָאװ ,דיישרעטנוא םעד טימ ...ןַײז ךעלצונ ןענָאק טציא ךיוא םיא
 ,ןפאשּפָא יז ןפלעה םיא רע טעוװ טציא ןוא ןצעזעג יד ןפיירגאב ןפלָאהעג טראכיירג

 טלָאװ רע יוװ ,ןעזסיוא אזא טימ טראכיירג ןָאטעג גָאז א טָאה --- ,סּוװרעס ---
 -רעּפמיײשאב ךיז טָאה םיא ןוא ,זיײא טכיש םעניד א רעייז ףא סופ םעד טלעטשעג
 ,זייא ןקידנכערב ךיז ןקיזָאד םענופ שטשירט םעד טרעה רע זא ,טכאדעגסיוא ךעל
 א ןיא רָאנ .ןעמוקאב טינ ךַײלג טראכיירג טָאה גנוסירגאב ןַײז ףא רעפטנע ןייק
 ןופ טּפוטשעגסיורא ,ּפָאק םעד קידנבייהפוא טינ ,שָארפ ןָאפ טָאה םורא טונימ
 ;ןייצ יד ןשיווצ

 ?טראכיירג ,ןעניא סע טייג יו ---
 ...רעה ,קנאד ןטסעב --
 ןַײז ליומ ןיא ןפרָאװעגנַײרא םיא שָארפ ןָאפ טָאה -- ,רערויפנעּפורג --

 ,לטיט ןקיטציא
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 א טוװורּפעג ןוא טרעזאכעגרעביא טראכיירג טָאה -- ,רערויפנעפורג רעה --

 ןוא טנעקרעד ךָאד םיא סָאה ךירדירפ סָאװ ,רענעדירפוצ א ,ןָאט לכיימש ןטיוט

 .ןעמָאנ ןַײז ןפורעגנָא
 "סיוא ןעמוקאב לָאז רע ,טאק םעד ןופ טרָאװ ןייא גונעג ןעוועג זיא ןטראכיירג

 ןעוועג טַײצ עצנאג יד זיא סָאװ ,רעּפרעק ןרעטיש ןסיורג ןַײז ןיא טַײקטכַײלגעג

 יּפִא ץעגרע יד ןָאט רעטעלב א טַײקטסיײרד ןוא ,טַײײז א ןיא ןגיובעגנייא סָאװטע

 .טייהנעגנאגראפ ענעסירעגסיורא ןוא ענעמווושעג

 ןפלעה טימ ..רערויפנעּפורג רעה ,ןעוועג ךעלצונ טלמעד ךייא ןיב ךיא ---

 ..טייקכעלצעזעג יד ןשרעהאב

 "סיוא סינ ,שָארפ ןָאפ טָאה -- ,ןַײז ךעלצונ ןענָאק רימ ריא טצוו טציא ןוא ---

 -יס א ןופ ךיור ליונק א טימ םענייניא טזָאלעגסיורא ,םיא וצ ךיז קידנעווערעק
 .טייקכעלצעזעג יד ןכעלקריווראפ ןפלעה טימ -- ,ראג

 ,רעפטנע ןכעלטקניּפ ןקיזָאד םעד ףא ןָאט לכיימש א טווורּפעג טָאה טראכיירג

 ,ץיוו ןשיטנעדוטס א סרעוואכ םענעזעוועג ןַיז ןייטשראפ םיא ןיא ךיז קידנעימאב

 ,טַײז סטראכיירג ןיא טכיזעג סָאד טמירקעגסיוא טפלעה ףא טָאה שָארפ ןָאפ רָאנ

 רעד טָא זא ןוא ןעלכיימש וצ סָאװ טינ טָאה טראכיירג זא ,טייטאב טָאה סָאד ןוא

 .ירעצריק ןכאמ םיא ןעמ ןָאק רעשפע ןוא קיסירדרעביא םיא זיא ךוזאב רעצנאג

 "עג ןַײז ןופ קילב ןקידנטכאראפ םעד ןיא טרעטנָאלּפראפ ךיז טָאה טראכיירג

 ןטמירקעגסיוא-בלאה ןַײז ןופ טייקידענכיצער רעד ןיא ןוא טניירפ-לוש םענעזעוו

 ןוא ןגָאז םיא רע לָאז סָאװ ,ןסיוו טינ ןַײז ןגראוו ןעמונעג םיא טָאה'ס ןֹוא ,טכיזעג

 "גנע רעקיזָאד רעד ןופ טַײרּפאב םיא טָאה שָארפ ןָאפ .ןבייהנָא רע לָאז סָאװ ןופ

 ר :טפאש

 ?דנאלסור ןייק ןפיול ןעדוי יד ---

 ןטַײז ענעדיישראפ ןיא ןגיוא עקידרעסאוו יד ןָאטעג ץָאלג א טָאה טראכיירג

 ליוו יצ ןוא טימרעד ,ףעשדָאּפאטסעג רעד ,רע טניימ סָאװ ,ןענאטשראפ טינ ןוא

 -ןָאנ יד ךרוד רעמ טזָאלעגסיורא רע טָאה ךָאד .טרָאװ א אב ןּפאכ טינ ַָאד םיא רע

 ;ליומ ןכרוד רעדייא רעכעל

 ..ןייוװלייט ---

 טעװ עדוי רעד סָאװ ,טנאסערעטניא קירעביא טינ ןעוועג זיא ןשָארפ ןָאפ רָאנ

 טינ ,רע טָאה רעבירעד .ןרעה םיא לֵאז רענעי זא ,טלָאװעג טָאה רע .ןרעפטנע םיא

 טינ ,טצעזעגרָאפ ,טגָאזעג םיא טָאה רעכוזאב רעד סָאװ ,םעד ףא טכא ןייק קידנגייל

 ץפעיײּפש יװ ,ליומ םענופ רעטרעוו ןעװעדרַאמסיורא ,ןגיוא יד קידננייהפוא

 ןכָארבעג טָאה דנאלסור --- ,גנאלש א יוװ ,טעּפישעג רע טָאה -- ...דנאלסור ---

 !טנייפ סדגאלשטייד ראפ ץענערג יד טנפעעג ןוא .,.ןלאפאב טינ ןגעװ ךאמּפַא םעד

 ןבָאה ןגיוא עקידרעסאוו יד .ּפָאק םוצ טולב סָאד ןגָאלשעגוצ טָאה ןטראכיירג

 -- ןבילקעגרעדנאנאפ טינ ךָאנ ךיז טָאה רע .לּפענ םענטומ טימ ןסָאגראפ םיא ךיז

 טפראווראפ יצ ,ןגָארטעגסיױורא טָאה שָארפ ןָאּפ סָאװ ,לייטרוא רעד ןיֹוש סָאד זיא יצ

 ןוא סעָאט ןייק ןבָאה טינ לָאז טראכיירג יידעק ,ףיילש םעד םוראיוזא טשרע רע
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 "וטס יד ןיא טפאשטניירפ רעקילָאמא ןַײז ןופ ןבשזעכ ןפא סעיזויליא עשלאפ ןייק
 םעד ,שָארפ ןָאפ ךירדירפ ןקיטציא ןטימ ןשימ טינ םיא לָאז ןוא ןרָאי עשיטנעד
 טלעטשעג ןוא ץראה טימ ןעמונעגנָא ךיז טראכיירג טָאה ךָאד .ָאּפאטסעג ןופ ףעש
 ;טרָאק רעדמערפ א ףא עייבטאמ א טלעטש עמ יוװ ,עגארפ א ףעשדָאּפאטסעג םעד

 ?טנייפ ס'זנאלשטייד עכלעוו ראפ ---
 ךוזאב סטראכיירג ןופ טַײצ רעצנאג רעד ראפ לָאמ עטשרע סָאד טָאה שָארפ ןָאפ

 -עג ןייז וצ םענָאּפ ענעגיוצראפ עכיצער טימ ןוא ענעסָאגעגנָא סָאד טיירדעגסיוא
 :עגעלַאק-לוש םענעזעוו

 ,ןדִיי יז ראפ --
 רעייז רעד ףא סייוש טליפרעד ןוא ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא טָאה טראכיירג

 א שאט ןופ ןעמונעגסיורא טָאה רע .ּפיל רעטשרעבייא רעטלָאגעגסיױא ךעלטנירג
 סייוש םעד טשיוװעגמורא ,ליומ םוצ ןגָארטעגוצ סע ןוא עלעכיט טגיילעגפיונוצ
 ןייג ןַײז :קנאדעג א ןפָאלעגכרוד םיא זיא ּפָאק ןיא ,ריט רעד וצ ןָאטעג קוק א ןוא
 ןַאפ ךירדירפ סָאװ ,סָאד .סעָאט א ןעוועג זיא'ס .טכארטאבמוא ןעוועג זיא רעהא

 רע סָאװ ,סָאד --- ,ןגיילרעביא ןעמונעג לענש-ץילב טראכיירג ךיז טָאה --- ,שָארּפ -
 ,ךיז ןָאק ןוא ,ןרָאי עשיטנעדוטס יד ןופ ,לָאמא ןופ טעטכילפראפ םיא ֹוצ ךיז טליפ
 -טנעָאנ רענעזעוועג רעד ראפ ןלָאצעצ טינ ,ףעש-ָאּפאטסעג סלא ,טציא ,ךעלריטאנ
 -מוא ןא ,ןדִיי יד ןופ ּפָאק ןפא ץלא ןזָאלסיוא ןגעוואב ,ךעלגעמ ,םיא טעװ ,טַײק
 צג טפראדעג טינ ןצנאגניא םיא טָאה רע .בייהנָא עמאס ןופ ןעוועג טייקטכארטאב
 .טעטיסרעווינוא ןייא ןיא ,לוש ןייא ןיא ןעוועג לָאמא ןענַײז ייז זא ,ןענאמרעד ןעוו
 .ןעוועג טינ .ָאטשינ .ןגיוא יד ףא ןזַײוװ טפראדאב טינ ךיז טָאה רע .קנאב ןייא ףא
 יןבעל א זיא ,טראכיירג ,רע :ןטראכיירג ,רָאלק םיא טרעוװ טציא ,טינ לָאמניײק
 שָארפ ןָאפ זא ,ךאז עּפמעט א זיא שָארפ ןָאפ זא ,ןופרעד גנוקיטעטשאב ענעבילבעג
 ןטעברא ענייז ןליפסיוא םיא ראפ לָאז רע ,ןטראכיירג וצ ,םיא וצ ןעמוקעגנָא זיא
 ןופ רעלופטרעוו סעּפע ןיא זיא ,טראכיירג ,רע זא ,סע טסייה .טעטיסרעווינוא ןיא
 ןָאילימ ירד םורא ןלױּפ ןיא ןעייג ןטראכיירג רעטניה ןוא .ןשָארפ ןָאפ ןופ ,םיא
 יז ןפראד זיא --- ,םיא ןופ רעמ ייז ןעייטשראפ ןכאז עקינייא ןיא סָאװ ,עכלעזא
 טינ ןשָארפ ןָאפ סע טָאה רע ,ָאי ..טנַײּפ סדנאלשטַײד ראפ ןרעוו טרעלקרעד
 -אב טינ .ָאּפאטסעג ןופ ףעש זיא רענעי ןעוו ,טציא ןענָאמרעד ןעוועג טפראדאב
 םעד טָא ףא עיוויליא עטסדנימ יד ןכאמ ךיז טפראדאב טינ .ןייג ןעוועג טפראד
 םוצ ּפָארא םאזגנאל ךיז טזָאל רע .ןכָארבעגנַײא זייא סָאד זיא טציא .ןבשזעכ ןטלא
 טעוו .ןעגנאגעג זיא רע ,ןלאפראפ רָאנ .םורא ןיוש םיא טלגניר רעסאוו סָאד .טנורג
 ;:םיא רעביא ןעיצראפ ךיז טעװ טנורגּפָא רעד רעדייא ,ןגָאז ןווּורּפ םיא רע

 ןרעדָאפ ךייר עטירד סָאד טעוװ ,ךאמּפָא םעד ןכָארבעג טָאה דנאלסור ביוא --
 ...טקעריד דנאלסור ןופ רעפטנע ןא

 עכעלרעסיוא ןטלאהנייא טימאב ךיז טָאה רע רָאנ .ןטָאזעגפוא טָאה שָארפ ןָאפ
 לֵאז'ס ,עקּפָאנק א ףא ןָאט קירד א רע לָאז יצ ,טרעלקעג עלַײװ א טָאה רע .טַײקִיור
 . ןקידנע לָאז ןגיוא עטנפעעצ-בלאה ענייז ןופ קנּוװ ןייא ןוא ןייגניירא רעצעמע ךַײלג
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 קוק אזא םיא ףא ןיילא ,שָארפ ןָאפ ,רע לָאז יצ ,ןדִיי ןטימ טוּפסיד ןקיטיינמוא םעד
 ,טלעוו רעד ןיא טלאה רע ּוװ ,רָאלק ןרעוו ,עדוי ןשיראנ םעד ,םיא לָאז'ס זא ,ןָאט
 -עגפוא רעשיטסידאס אזא טימ םיא רע טָאה ןיילא ךיז ראפ טראוורעדמוא רָאנ
 :שָארפ ןָאפ ,טרעפטנעעג טַײקטכַײל ןוא טייקטגייל

 ףא ןרעפטנע קידנכערּפשטנא ךעלנַײשראו טעװ ךַײר עטירד סָאד ,ָאי --

 ןיוש שָארפ ןָאפ טָאה --- ,ךעלטנגייא ,סָאװראפ ןוא ...ָאי ...ךורביײרט סדנאלסור
 טיג ךיוא ריא טַײז סָאװראפ --- ,ןטראכיירג ןכָאטשעגכרוד לכיימש א טימ טאמיק

 ?עדניימעג רעשידִיי רעד וצ ךָאד טרעהעג ריא ,דנאלסור ןייק ןפָאלעג
 רע יו ,בראפ רעכעלקנערק אזא טימ ןקאב יד טנערבעג ןבָאה ןטראכיירג אב

 טליפעג ךיז טָאה רע .רעביפ דארג קיצרעפ ןיא טסָארפ א ףא ןענאטשעג טלָאװ

 יו ,טריּפשעג ןוא עגעלָאק-טעטיסרעווינוא םענעזעוועג ןַײז ןופ טעקאנ ןָאטעגסיױא

 טָאה .טינ ןיילא רע טסייוו ,סָאװ טימ --- ,םיא טביוטראפ ןוא םיא ןופ טכאל רענעי

 עטצעל סָאד טוװּורּפעג רעטכאלעגסיוא ןא ןוא רעטעקאנ א ,רענענָאטעגסיױא ןא רע

 :טרָאק רענעגייא רעד ףא עייבטאמ עטצעל יד טלעטש עמ יו ,טרָאװ

 רעד וצ רעהעג ךיא ...רערויפנעּפורג רעה ,טנַיּפ סדנאלשטַײד טינ ןיב ךיא --

 ישטַײד א ןעוועג ןיב ךיא ...ךארּפשרעטומ ןַײמ זיא שטַײד ...רוטלוק רעשישטַײד

 ...רָאזנעצ רעש
 ךיז לָאז סע ,סניוזא סעּפע ךָאנ שינעכעדעג ןיא ךיז אב טכוזעג טָאה טראכיירג

 -ירעהעגנָא ןַײז ןקיטעטשאב ןפראד סָאװ ,םינָאמיס יד ןופ לָאשגָאװ רעד ףא ןגייל
 ,רוטלוק רעשישטַײד רעד וצ טַיק

 ...םענייניא ןילרעב ןיא טעטיסרעווינוא ןשישטַײד א טקידנעעג בָאה ךיא --

 רעשישטַײד רעד וצ -- ,שָארפ ןָאפ ןסירעגרעביא םיא טָאה --- !גונעג --

 ןופ .רוטלוק רעדעי ןקיטלאווגראפ ןדִיי .ןדִיי ןייק טינ ,ןשטַײד ןרעהעג רוטלוק

 ..ןטאטדלאווג ערעייז ןופ ןרוּפש טזָאלעג יז ןבָאה םוטעמוא .טלעוו רעצנאג רעד

 -עּפש סע ןעמ טעװ שרעדנא ץעגרע .סיוא רערויפ רעד סע טנערב דנאלשטַײד ןיא

 ןיא .טאוורעזער ןיא רוטלוק רעייז ןפאש ןדִיי יד ןלעוו טציא ,ןענערבסיוא רעט

 ריא טעוװ ?טראכיירג ,ךיוא רָאיטקא ןא ,ךיז טכאד ,טַײז ריא .ָאטעג ןיא ,לטריפ-ןדִיי

 רעשידִיי ראפ גנוטַײצ א ןוא ..ןליּפש רעטאעט-ןאגאלאב ןשידִיי ןיא ָאטעג ןיא

 ןפאש ָאדארָאדלע רעייז ןלעוו ןדִיי .טראכיירג ,יוזא ,יוזא .ןזָאלסורא רוטארעטיל

 שָארפ ןָאפ טָאה -- ,עידא ,עידא .טראכיירג ,ןַײז ךעלצונ זדנוא טעוװ ריא .ָאטעג ןיא

 ,טקרעמאב טינ ךיוא טָאה רע .ּפָאק םעד ןטראכיירג וצ קידנבייחפוא טינ ,טקידנעראפ

 רעייז ןוא ריט רעד וצ טנאּפשעגוצ טירטקירוצ טימ טאמיק טָאה טראכיירג יו
 ,ךיז רעטניה טכאמראפ יז ליטש

 .ןעגנונעפָאה טימ ףעשדָאּפאטסעג םעד ןופ ןעגנאגעגקעווא טראכיירג זיא ךָאד
 .ןעגנונעפָאה ךָאד ,עכעלכערּפשרעדיװ לסיב א ןוא ערָאלקמוא ,סעמע

 ,טַײקידנעװטױנ ןייק ןעוועג טינ ןיוש זיא ָאטעג ןופ ןפיול טינ ראפ ןריטיגא

 לָאז'ס זא ,ץלא ןָאטעג רע טָאה ךָאד .ןעוועג טינ טַײקכעלגעמ ןייק ןיוש זיא'ס לַיוו

 ןסַײרסיױרא ןווּורּפ ךיז קעשייכ רעד ָאטעג ןופ ענעגנאפעג יד אב ןרעוו טּפמעטעגּפָא
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 ןיא טלעטשעגקעווא טַײצ רעצרוק א ןופ ךעשעמ ןיא טָאה רע .ןטײקדָאטעג יד ןופ
 ןעמָאנ ןקידנעגנילק םעד ןגָארטעג טָאה יײז ןופ רענייא .סרעטאעט ריפ ָאטעג
 ןיא ןעגנאגעג ןענַײז ןדִיידָאטעג עטלייטרוראפ ,עטראנעגּפָא יד ןוא ,?ָאדארָאדלע,
 -ארטאעט עטריזילאער טינ סטראכיירג ןקיט א ןעמוקאב ןבָאה סע ּוװ ,*ָאדארָאדלע;
 ,רעשכעה א ןבעגעג ייז ףא םיא טָאה ןיילא שָארפ ןָאפ סָאװ ,ןטפאשנדייל על

 -ידיי רעד וצ ןשָארפ ןָאפ ןופ ןגיוצעג ךיז טָאה רונש רעקיטכיזמוא ןא סעּפע
 -סיוא אזא טימ טראכיירג ןעלדאטש םענופ טנעה יד ךרוד ָאטעג ןיא רוטלוק רעש
 ןענַאק לָאז קידטש םעד ןופ ןוא ,קירטש א ןרעוו ןענָאק לָאז רונש רעד זא ,גנונעכער
 -עגּפָא רעד אב זדלאה םעד ןעיצראפ ףא ףיילש םענופ ןקע יד ןוא ,ףיילש א ןרעוו
 -קָאד רעד ןשָארפ ןָאפ ףעש-ָאּפאטסעג םעד ןעגנאלרעד ןענעק לָאז ָאטעג רעטראנ
 רענילרעב םענופ סשָארפ ןָאפ עגעלָאק רענעזעוועג רעד ,ןיילא טראכיירג רָאט
 ,טעטיסרעווינוא

 ןבָאה אטעג רעד ןופ ןטקנוּפ ריפ ןיא .ָאטעג ןיא טליּפשעג ןבָאה ןרעטאעט ריפ
 -ראפ ןיילא ךיז ןוא ָאווארב טעקסעלּפעג עטראנראפ ןוא עטלייטרוראפ-טיוט יד
 רָאנ ,םאוגנאל ךיז טָאה סָאװ ,טיוט םענופ טירט יד ןרעה טינ ןלָאז ייז זא ,טביוט
 ,ייז וצ טרעטנעענרעד טסעפ

 ןוא ןרעדנא םעד רענייא ןגירשעגרעביא טכאנרעדפא ןדעי ןבָאה ןרעטאעט ריפ
 ,ןסעגראפ ןלָאז ייז זא ,םוַיּפָא ןרעשַאק אזא טימ סעקינשזרָאטאק יד טעּפמָאּפעגנָא
 ןבָאה ןגיוא עקידרעסאוו סטראכיירג ןוא .ךיז ןעניפעג ייז טלעו א ראפ סָאװ ףא
 -טעטיסרעווינוא םענעזעוועג ןַײז ףא טקוקעג ָאטעג רעד ןופ טנעוו-רעיומ יד רעביא
 ;טייטאב טָאה סָאװ ,לכיימש א טימ ןוא ,ףעשדָאּפאטסעג ןפא ,עגעלָאק

 טָאה רע יװ טקנוּפ ...שָארפ ןָאפ ךירדירפ ,ןזָאלראפ םיא ףא ךיז ןָאק רע --
 טָאה עמ ןעוו ,טעטיסרעווינוא ןיא קירוצ ןרָאי טימ ןזָאלראפ םיא ףא טנָאקעג ךיז
 ןייק טינ ןעד רע טוט טציא ןוא ..טעברא ןא סעּפע םיא ראפ ןָאטּפָא טפראדעג
 | ?ןיילא ןָאט טפראדאב טָאה שָארפ ןָאפ סָאװ ,טעברא

 ;טולב ןיא ןעגנאגעגּפָא רעדנאסקעלא זיא דרערעטנוא רעד ןיא רָאנ
 ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,סָאד טכיירגרעד לװַײט רעד טָאה קילבנגיוא ןייא ףא --

 ,ןסעגראפ ךיז קילבנגיוא ןייא ףא ,סענָאברָאק-ָאטעג יד ,טדערעגנַייא ייז טָאה רע
 -סיוא ןעמונעג ךיז ָאטעג ןיא עטלייטרוראפ יד ןופ ןצעמע טָאה קילבנגיױא ןייא ףא
 ,ייבראפ טייג ראזג רעד זא ,ןטכאד

 -נעדוי ןופ רעציזרָאפ ןטימ ןפָארטעג ךיז רעדנאטקעלא טָאה רעִירפ געט עקינייא
 רעד .ןגיוא יד ןיא ןבעגעג קוק א יורטוצמוא ןקיטַײזנגעק טימ ךיז ןבָאה ייז .טאר
 רעטייווצ רעד ןוא ,טיײהניימעג עלאגעל יד ןרעדנא םאב טנעיײלעג טָאה רעטשרע
 ןעוועג זיא ךייה רעד ןיא םעד ןגעוו ןגָאז ,טַײקלבָאנ עלאגעלמוא -- ןטשרע םאב
 סָאװ ,םעד ןופ קעלייכ א ןלייטסיוא טגיילעגרָאפ םיא טָאה רעדנאסקעלא .קירעביא
 ,דלאוו םעד ראפ ,ָאטעג ןיא ןלעטרא יד סיוא ןטעברא'ס

 ,טארנעדוי ןופ רעציזרָאפ רעד ןפורעגנָא ךיז טָאה --- ?רעסַײמ ---
 .רעדנאסקעלא טגערפעגרעביא טָאה -- ?רעסַײמ זא ןוא --
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 ,ראפעג איס --
 ?רעכיז ןעד ריא טַײז ןצנאג םעד טימ ןוא --
 ןביוהעגפוא ןוא ןטַײז עלא ןיא ּפָאק ןטימ ןָאטעג יירד א טָאה רעציזרָאפ רעד

 ,למיה םוצ ןגיוא יד
 יד טעװ רעשפע ...רָאנ ,ןעמונעגסיורא טינ ךיא בָאה טָאג אב לטיווק ןייק --

 -ךעלאמ םעד ןעמ טעװ רעשפע ...עליהעק עשידִיי עטסערג יד ...ןייגייבראפ ראפעג
 לייוורעד ןוא ,ןגעווטסעדנופ ךָאד טבעל עמ ...םעד טימ ןלעטש ןדירפוצ סעווָאמאה
 ,דָיי א ךָאד זיא דיי א רעבָא .עליימ .ןטעברא וצ רערעווש זיא ...טינ יז ןעּפעשט
 ...סיורא ןעייג ןעגנוטַײצ ןוא ,טריטסיזקע בולק א ןוא .ןאראפ זיא רעטאעט א ןוא
 ?ייז טימ ןביײהנָא ךיז רימ ןענָאק עשז יוװ זיא

 טנורג ןיא זיא טראכיירג רָאטקָאד רעד זא ,ןענאטשראפ טָאה רעדנאסקעלא
 םענעזעוועג ןַײז ןופ רוטאערק עקיניזטסווואבמוא רעדָא עקיניזטסוװאב א ןעמונעג
 טַײצ יד זיא טציא זא ןוא ;יירטעג טעברא רע ,ָאטעג ןיא טניירפ-טעטיסרעווינוא
 -אעט ָאטעג ןיא זיא סניוזא סָאװ ,ןרעלקפוא ןוא קיניײװניא ףמאק א ןריפ ןבײהנָא
 סָאװ ,ךעקעל ךעלקיטש עקירעביא יד ןוא בולק ָאטעג ןיא זיא סניוזא סָאװ ,רעט
 ,םאס טגיילעגניירא ייז ןיא טָאה שָארפ ןָאפ סָאװ ןוא ןקאבעגסיוא טָאה טראכיירג
 -יירג טָאה טארנעדוי ןיא ,גנוטפיגראפ יד רעוויטקעפע ןוא רעטכַײל ןַײז לָאז סע
 רעד .ןדיירפיונוצ טנָאקעג ךיז רע טָאה טארנעדוי ןטימ .ןעלנָא ןא ןענופעג טראכ
 -ךעלאמ םוצ טירטוצ א טָאה סָאװ ,שטנעמ א יװ ,טפראדאב ךיוא םיא טָאה טארנעדוי
 ,ןיילא סעווָאמאה

 ןדאלעגנייא טארנעדוי רעד םיא טָאה ןשָארפ ןָאפ אב ךוזאב ןטמיראב ןַײז ךָאנ
 רע רעדייא ןוא .ןיילא ןשָארפ ןָאפ ףא יװ ,םיא ףא טראוועג טָאה'מ .גנוציז א ףא
 :סעוויוט-סעליימ ענַײז עלא טלסיירטעגרעביא םיסָאמאש יד ןבָאה ,ןעמוקעג זיא

 ןעד טָאה'ס --- .רענייא ןפורעגּפָא ךיז טָאה -- ,שטַײד ןדייר ןַײז ,לכליּפש א ---
 ?טנורג א

 ךיא ביג ,קעשאד ןטריקאל א טימ קענעד ןכיוה א טימ לטיה א ןָא םיא טוט --
 -- ,רעטייווצ א טּפאכעגרעטנוא טָאה -- ,ןלאפנַײא טעװ ןצעמע ביוא ,ּפָאק ןיימ ךייא
 ,רָאטאנרעבוג רעד טינ זיא'ס זא

 ,טדער ענַײז ןיילא רוגיפ יד ---
 ,..לטָאב טינ סעווָאמאה-ךעלאמ ןראפ טרעוו רע .ָאי --
 ,סנייצלא זיא סָאד -=
 א טימ טנגעגאב םיא ןעמ טָאה ,טארנעדוי ןיא ןעמוקעגניירא זיא רע ןעוו

 ,?עשזָאטקָאד עינאּפ ,םִיָאבאה םיכורב;
 ןסיוו וצ טפראדאב םעד טימ טלָאװ רע יװ ,עלעטסוה טכַײל א ןָאטעג טָאה רע

 -לופאב יד ןשָארפ ןָאפ ןופ ןעמוקאב ,סנטסקינייוו ,טָאה רע זא ,טארנעדוי םעד ןבעג
 טדערעג ךָאנ רע טָאה סעזארפ עכעלטע עטשרע יד ,ןלוּפנױרק רעביא גנוקיטכעמ
 סע טָאה רעציזרָאפ רעד .טַײקטגיײלעגפוא ןופ ןעמיס א ןעוועג זיא סָאד .שטַייד
 ;טייקנדירפוצ טימ טקרעמאב ךַײלג
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 ?עשזָאטקָאד עינאּפ ,טיזיוו רעַײא טימ ןדירפוצ ריא טַײז ,עז ךיא יו --
 ,ןרעפטנע טעװ טראכיירג סָאװ ,טראוועג ןבָאה עלא
 קנוװ א רעציזרָאפ רעד טָאה ,טַײקכעלרעַײּפ רעמ גנוציז רעד ןבעגוצ יידעק

 ;סעמאש םוצ ןָאטעג
 ?םורא רעצעמע ךיז טיירד רעשפע ,ןסיורד ןיא קוק א טּפאכ --
 ,טרעקעגמוא ךיז ךַײלג ןוא ןעגנאגעגסיורא זיא סעמאש רעד
 ,טינ רענייק ---
 ;סעמאש ןטייווצ םוצ ןפורעגנָא רעציזרָאפ רעד ךיז טָאה ןאד
 לָאז .טכארבעג ןטכענ טָאה רעלטסניק רעד סָאװ ,רעדליב יד ןיירא טגָארט --

 רענעגייא ןא ךיוא עמאטסימ ךָאד ריא טַײז ַײרעלָאמ ןיא .ןָאט קוק א רָאטקָאד רעד
 טקעריד טדנעוועג ןיוש ךיז רעציזרָאפ רעד טָאה -- ,עשזָאטקָאד עינאּפ ,שטנעמ
 ,ןטראכיירג וצ

 םיא ףא זיא סָאװ ,עלעכיימש סָאד .,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג רָאנ טָאה טראכיירג
 -אש רעד ןעוו ןוא ,טזָאלראפ טינ םיא טָאה ,סעמ א ףא יװ ,טײרּפשעגסױא ןעוועג
 ןעמונעג טראכיירג טָאה ,רעדליב יד לאז-גנוציז םעד ןיא ןגָארטעגנַײרא טָאה סעמ
 קידנשטייגק ,ןוא ןטייוצ םוצ דליב ןייא ןופ קידנעקניהרעטנוא סָאװטע ןענאּפש
 רעילימאפ ןדייר ןוא גנורעטסַײגאב ןַײז ןעמיוצ ,ןעגנוקרעמאב ןכאמ ,ןרעטש םעד
 ;רעלטסניק םעד ןגעוו

 -ָאלפ רעטכע ןא זיא רע .ןעינאנאכ ,רעטאעט םוצ ןעִיצוצ םיא ףראד עמ --
 רעלאנָאיצאנ רעד ..טַײצ רעקיטציא רעד וצ טסאפעגוצ רעייז זיא ןוא .רעניטנער
 ךיז טייקכעלגעמ יד ןבָאה טציא טשרע טעװ רע ...ןוא ...טבעלעגפוא טָאה טסַײג
 ..ָאטעג ןיא ...ָאד ...ןעילברעדנאנאפ

 סָאװ ,טראוועג ןוא ןטראכיירג ףא טקוקעג ןבָאה טארנעדוי ןופ רעדילגטימ יד
 ,ףעשדָאּפאטסעג םאב ךוזאב ןַײז ןגעוו ןגָאז ךָאד רע טעוו

 ןייא ןביוהעגפוא טָאה טראכיירג .שיט םאב טצעזעגסיוא ךיז ןעמ טָאה ךעלדנע
 סָאװ ,רעדליב יד ףא ץלא ךָאנ קידנקוק ,ןָאטעג גָאז א ןוא םערב ןייא ןוא טנאה
 :ןגעוו דעוװָאק ןַײז ןופ ןגָארטעגניײרא טָאה עמ

 ...רעמ ףא ןטכיזסיוא טאהעג בָאה ךיא םאגאה ,ןדירפוצ ךיא ןיב טיזיוו ןטימ --- 
 -גיירא ךַײלג טָאה רענייא .ןרעיוא-ןוא-ליומ טלעטשעגנָא טָאה טארנעדוי רעד

 ;עקשינאמ רעד ןיא ךיז וצ טצכערקעג
 ..קעלָאמא ןופ טנעה יד ןיא ...טנעה ענַײז ןיא זיא ץלא .,,ייוו ,יוא --
 סיורג טימ טָאה --- ?עשזָאטקָאד עינאּפ ,ןדייר טזָאלעג יבשטָאכ ךיז טָאה רע --

 -טארנעדוי רעד ןופ רעטייוצ א גערפ א טּפאכעג םיטש רעד ןיא שינמייהעג
 .עביסעמ

 -מא םיא זיא םעד ףא דָארג .גיוא ןייא טלעטשעגנָא םיא ףא טָאה טראכיירג
 -ֹּפָא טסוה ןטימ ,טסוהעגסיוא טכַײל ךיז טָאה רע .ןרעפטנע וצ ןעוועג ןטסרעוװש
 ,עגארפ יד ןסיוטשעג
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 קוק א רענַײז רענייא טַײטאב'ס סָאװ ,עשזָאטקָאד עינאּפ ,ךָאד טסייוו ריא --

 .ילסקניל קוק א רענַײז רענייא ןוא סטכער

 יז ראפ םיירגעגנָא ןטלאהעג ןיוש ןוא טרעהעגסיוא ןעמעלא ייז טָאה טראכיירג

 רָאנ ,גנוקיוראב עטעשטומעגסיוא ןא ןּפיל עטריזארעגסיוא עכייוו יד ףא ךיז אב

 .סעמ א ןופ עלעכיימש א .עלשכיימש א טימ

 רעבָא --- ,טנָאטאב רע טָאה -- ,ךעלרעווש רעייז ...ךעלרעווש ןַײז טעוו'ס --

 ךיז םימַײט עטסנדיישראפ עמאס יד בילוצ ןעגנוווצעג ןרעוו ןדִיי ןעוו ,קידנעטש

 ןוא .,.טראנגייא רעייז ...ףעצראּפ ןלאנָאיצאנ רעייז סיוא ייז ןטיה ,םענייניא ןטלאה

 ..םרָאפטאלּפ אזא ןַײז טציא ףראד ָאטעג יד

 ,ןענאטשראפ טינ ןוא טרעהעג םיא טָאה רעדילגטימ-טארנעדוי יד ןופ רענייא

 :שיט ןרעביא ןָאטעג ףרָאװ א ךיז ןוא טלעטשעגפוא ךיז טָאה רע .טניימ רע סָאװ

 .עטיכש רעד ןגעוו זדנוא טנָאז ?םרָאפטאלּפ א ראפ סָאװ ?ףעצראּפ רעסָאװ ---

 ?ןָאט ןעמ ףראד סָאװ ןוא ?ןעוו ןוא ?ןדַיי ןעליוק רע טצוו יצ

 ןקיזָאד םעד וצ ּפעק יד טימ ןָאטעג יצ א ךיז טָאה טארנעדוי רעצנאג רעד

 ,טניוו א ךרוד טפיול'ס ןעוו ,יצ א ךיז ןביג טכיל ןופ ךעלמעלפ יװ ,םענָאּפ-סעזא

 "יסרעווינוא ןוא טניירפ-טנגוי ספעש-ָאּפאטסעג םעד ןגָאז טעװ סָאװ ,טראוועג ןוא

 ,טראכיירג רָאטקָאד ,עגעלָאק-טעט

 -יימש סָאד טינ ,טַייקיור יד טינ ןריולראפ טינ טָאה טראכיירג רָאטקָאד רָאנ

 :ךוב א ןופ טנעיילעג טלָאװ רע יו ,גנורעגרע ןָא טרעפטנעעג ןוא עלעכ

 רעביא טראוו עמ יװ ..עטיכש יד ןטראוורעביא רימ ןלעוװ ָאטעג ןיא ָאד ---

 ..ךאד א רעטנוא ןגער א

 טלמעד ריא טעוו סָאװ ,טניר ןוא רעטרעכעלעגכרוד א זיא ךאד רעד ביוא ןוא ---

 .םענָאּפ-סעזא רעד טייק א ןופ יו ןסירעג ךיז טָאה --- ?ןגָאז

 ןָאטעג יירד א רעציזרָאפ רעד טָאה -- ,םירעדעג יד ןיא ןַײא טינ ךיז טסע --

 טָאה סָאװ ,םעד ןופ עזָאה יד ןקעדוצ טלָאװעג םעד טימ טלָאװ רע יו ,לדרעב סָאד

 ,ןסירעג טַײצ עצנאג יד ךיז

 רעצנאג רעד ראפ ןָאטעג ץכערק א טָאה ןגיוא-ינָאעהיינעניה טימ רענייא ןוא

 :עפיסא

 -אפ רענעדַײז א טימ ןגיוא יד זדנוא טדניבראפ עמ זא ,עריומ בָאה'כ --

 יייעליישט

 -םעזיּפ -- .ןעוועג שעריופעמ סע רענעי טָאה --- ,סעקשַארּפ-םעזיּפ זיא'ס ---

 .ןסערּפמָאק עטלאק טימ סעקשָארּפ

 "רָאפ ןפא קידנקוק ,ןפורעגנָא ךיז ןוא טרעהעגסיוא ןעמעלא טָאה טראכיירג

 :רעציז

 רעשפע ...ןשָארפ ןָאפ וצ ןייגכרוד ךיז שרעדנא רעצעמע טעוו רעשפע זיא --

 :ָאטעג רעד ראפ סעיצידנָאק ערעסעב םיא אב ןלעיױּפ שרעדנא רעצעמע טעוו
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 -- ?טראכיירג רָאטקָאד םוצ ןבָאה ןעמ ןָאק סעמוראט ראפ סָאװ ..ָאי ,ונ ---
 שטנעמ א טָאה סָאד טָא -- ,ײטאדָאכ םעד ןצישאב ןעמונעג רעציזרָאפ רעד טָאה
 ...קנאד א ןגָאז ןעמ ףראד םעד ראפ ןוא ,טלעױּפעג

 טארנעדוי םענופ רעציזרָאפ ןטימ ןּפָארטעג ךיז טָאה רעדנאסקעלא ןעוו ןוא
 -עג יד זא ,"וועייכסימ זיא רעשַאיאה-לכייס רעד, זא ,טרעהרעד םיא ןופ טָאה ןוא
 -עק עשידִיי עטסערג יד -- יוו-טינ-יוו ,לַײװ ,ןייגייבראפ ָאד רעשפע טעװ ראפ
 טָאה ,"בולק, ןוא "רעטאעט, טביולרעד ןגעווטסעדנופ ךָאד ןבָאה ייז זא ...עליה
 ;טנאוו רעד וצ טקירדעגוצ םיא רע

 ןייג טראכיירג טעװ ןדִיי רעוועשראוו יד ראפ זא ,טניימ ריא ...רעציזרַאפ ---
 ןליּפש ,רעכיז טַײז ,טעוו רע ?עירָאטאמערק ןיא רעדָא רעווייק ןיא טייחרעקידעבעל
 וצ ןדִיי יד ןּפעלש ןוא סעװאלבָא ןכאמ ָאטעג רעד רעביא טעוו עמ ןעוו ,רעטאעט
 רעדניק ןופ ןייוועג סָאד ןרעה טינ לָאז עמ ,רעטאעט ןליּפש טעװ רע .רעבירג יד
 ...סעמאמ ןופ ןוא

 ,דרע רעד וצ טזָאלעגּפָארא ּפָאק םעד ,טרעהעגסיוא םיא טָאה רעציזרָאפ רעד
 טקניז ץעגרע זא ...טרעטנַאלּפראפ עלא ָאד ךיז יז ןבָאה ץעגרע זא ,טסווועג טָאה רע
 עמ ביוא זא ,ָאטעג רעד ןופ טולב ןיא זדלאה ןזיב ןיוש ןעמ זיא ץעגרע זא ,ןעמ
 ,רעפיט ךָאנ ןטייווצ םעד טימ ןעמ טענזירהראפ ,טופ ןייא ןּפעלשסיױרא טציא ליוו
 סָאװ ,םעד ןיא טליפעג סע טָאה רע .רעציזרָאפ רעד ,טליפעג ץלא סָאד טָאה רע
 רעד ןּופ ןסאג יד ףא סָאװ ;ןדניוושראפ ייז ןוא טעברא ףא קעווא ןעמ טריפ ןדִיי
 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה םיגוראה סָאװ ;ןדִיי ךָאנ ןגָאי ןביוהעגנָא ךיז ןעמ טָאה ָאטעג
 -עבעל רעד ףא ןטלעז ךיז טזַײװ טראכיירג סָאװ ,םעד ןיא .ןפיוה יד ןיא ןרעגלאוו
 רע טָאה ּפָאק ןטזָאלעגּפָארא ןא טימ ןוא .טינ םיא ןעמ טעז סעּפע .ןַײש רעקיד
 ;ןרעדנאסקעלא אב טגערפעג ךָאד

 ָאטעג רעד אב ןעמענוצ ?רעטאעט סָאד ןכאמראפ ?רָאפ ריא טגייל סָאװ ןוא ---
 ?קילגמוא םעד ןיא ךיז טסעגראפ עמ ןעוו ,ָאש-עַײכ עקיצנייא יד

 ךַײא גייל ךיא סָאװ טָא ,ןגיוא יד ןענעפעפוא ןוא רעטאעט סָאד ןכאמראפ --
 ,טעּפש ןצנאגניא טינ ךָאנ זיא'ס ןענאווזיב ,רָאפ

 ,רעטעברא-ןאב א טלגומשעגכרוד דרערעטנוא רעד ןיא ךיז טָאה גָאט םענעי ןיא
 ,םערָאד ףא ןגוצ יד טיילגאב סָאװ

 ענעדיישראפ ןיא קידנקוק ,ןסעזעג ןענַײז סנטסאק ענעפרָאװעגרעדנאנאפ ףא
 רעד טימ קידנטלאהוצ ,ןענאטשעג זיא רעדנאסקעלא .,שועדאט ןוא ןסָאנ ,ןטַײז
 ,לטיה סָאד קידנשטייגק ,ןוא .ץרוטש-טולב א טאהעג טלָאװ רע יוװ ,ליומ סָאד טנאה
 ןעגנערבסיורא קידנבָאה עריומ ,ןבעגעגרעביא רעטעברא-ןאב רענעמוקעג רעד טָאה
 :;רעטרעוװ יד

 -ןאב רעד ןופ םענייק ןעמ טזָאל עיצנאטס רעקיזָאד רעד ףא ...ץעשזלעב ןיא --
 ןוא ...ףייז ןופ קירבאפ א טיובעגסיוא ייז ןבָאה טרָאד ,ּפָארא טינ טפאשרענידאב
 ,..סטעפ ןכעלשטנעמ ןופ ןצלַאמשעגרעביא טרעוו יז ...טכָאקעג טרָאד טרעוו ףייז יד
 ...רענייב עכעלשטנעמ ןופ
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 -ירעדינ ןוא רעקירעדינ ןגיובעג ןיילא טרָאװ רעדעי רעטנוא ךיז ןבָאה ּפעק יד

 ,גנוכעוושראפ א זיא ןָאט ץכערק א עליפא זא ,טליפעג טָאה רעקיצנייא רעדעי .רעק

 טגָאזרעד טָאה רעטעברא-ןאב רעד ןוא ,םעטָא םעד ןטלאהעגנַײא רָאנ טָאה עמ

 ,ןגָאז וצ טאהעג טָאה רע סָאװ ,ןצנאגניא
 -- :סטעפ-ןשטנעמ ןופ טכָאקעג טרעװ ףייז יד זא ,ריא טניימ סָאװראפ --

 טּפאטעגנָא טנעה יד טימ טלָאװ רע יװ ,ןָאטעג גערפ א ליטש רעייז שועדאט טָאה

 -פיירגאבמוא םעד ןיא ץעגרע גנאגכרוד ןעמייהעג א שינרעטצניפ-קָאטש א ןיא
 ?ריא טסייוו ןענאוונופ --- ,ןכעל

 :ןעלסקא יד טימ ןָאטעג שטיינק א טָאה רעטעברא-ןאב רעד
 טכָאקעגרעביא ןיוש זיא ,טיילגאב ךיא סָאװ ,ןענָאלעשע יד ןופ רענייא --

 | ..ןרָאװעג

 ןייא ןייק רעמ ןוא ןסָאנ םענָאּפ סָאד ןגיוצעגסיוא טָאה -- ?ָאטעג רעד ןופ --

 .ןדיירסיורא טנַאקעג טינ טרָאװ
 יז ןרעוו סענָאגאוו יד ןיא ...רעצעלּפ-גָאלשמוא יד ןופ ןוא ָאטעג רעד ןופ --

 ...רעטרע ענעדיישראפ ןופ ןדָאלעג
 -סיורא ,דרערעטנוא רעד ןופ ןשטנעמ יד קידנקוקמורא ,טָאה רעטעברא-זאב רעד

 טָאה רע .עלעכיט א טימ טלקיוועגמורא ,ךאז א סעּפע שאט-סעזוב ןופ ןעמונעג

 ךעלגנעל א ןעמוקאבסיורא רע טָאה טרָאד ןופ ,ןעמונעגרעדנאנאפ עלעכיט סָאד

 טלקיוועגרעדנאנאפ טָאה רע ןעוו ןוא ,ריּפאּפ םעניד א ןיא טליהראפ ,לטארדאווק

 ןָא טגיילעגקעווא ,קינייװניא ןענופעג ךיז טָאה'ס סָאװ ,סָאד רע טָאה ,ריּפאּפ סָאד

 ןגיוא יד טימ ןוא טנאה רעד טימ ןָאטעג טַײט א ןוא ןטסאק ןפא רעטרעוו
 ...סע זיא טָא --
 -קעווא טָאה רעטעברא-ןאב רעד סָאװ ,םעד וצ ןָא גייב א ןבעגעג ךיז ןבָאה עלא

 :טלעטשעגּפָא ןעמעלא אב ךיז ןבָאה ןגיוא יד ןוא ,ןטסאק ןפא טגיילעג

 ןבאטשכוב ייוצ עטקירדעגנַײא טימ ףייז לקיטש ךעלנייוועג א ...ףייז --

 4 .ןיק

 עטמערופעג-טארדאווק סָאד טלּפמעטשעגּפָא ךיז טָאה ןגיוא יד ןיא ןעמעלא אב

 ןוא ."פ, ,"וי, ןבאטשכוב ייווצ קינייװניא עטקירדעגסיוא יד טימ ףָאטש לקיטש

 :ןָאטעג דָאז רעמוטש א טָאה ןפיל יד ףא ןעמעלא אב
 | ...סטעפנעדוי ---
 ,טדערעגפיונוצ ךיז קנּוװ ןפא יו ,עלא ןבָאה ןגַײװש-ליטש עזואּפ רעגנאל א ךָאנ

 טקוק עמ יװ ,ףייז לקיטש ןפא טקוקעג קידנעייטש ןבָאה ייז .טלעטשעגפוא ךיז |

 רעדעי ןוא .טכאלש ןיא םענעלאפעג א ןופ ןרָא ןא םורא לואראק ןיא קידנעייטש

 טקינייראפ ,רעטרעװ ןָא ,ךיז טָאה ,ןעגנאגעגניירא ךָאנרעד זיא'ס רעו ,רענייא

 עגער רעקיזָאד רעד ןיא זיא םענייא ןדעי אב ןוא ,ןענאטשעג ןענַײז סָאװ ,יד וצ

 -ראפטסבלעז ןופ טקניטסניא רעד ןוא דעכאּפ ןופ ליפעג סָאד ןרָאװעג ןעמונעגּפָא

 א טימ יװ ,ןבעל ןַײז טימ ןפאש טנָאקעג טלמעד ךיז טָאה רענייא רעדעי .גנוטיח

 ץלא טָאה'ס .ייוו ןשיזיפ ןופ גנודניפמע יד ןרָאװעג ןעמונעגּפָא זיא'ס ,דנאטשנגעג
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 טָאה ,טציא .ןרָאװעג טרענייטשראפ זיא ץלא ןוא .ךעלקילבנגיוא .טנערבעגרעביא
 ןדסעב-סעסימ-עברא יד ןופ ענייא ןייק ןוא רעַײפ ןייק טעוװ ,טליפעג רענייא רעדעי
 ןקוק טזָאלעג טינ טָאה ףייז לקיטש סָאד .ןטסקיניזמוא עמאס םעד ןופ ןטלאהּפָא טינ
 -עגּפָארא טימ ,יוזא ןוא .ןגיוא יד ןזָאלּפָארא טכאמעג ןעמעלא טָאה'ס .גנאל ךיז ףא
 רערעדעי -- ןעגנאגעגרעדנאנאפ ךיז טייהרעקידנגייוװש ,ךיג ןעמ זיא ,ןגיוא עטזָאל
 טימ רערעדעי .סעווָאשכאמ ענַײז טימ רערעדעי .טרָא ןַײז ףא רערעדעי .ךיז וצ
 -נייא םעד טימ רערעדעי ןוא ןבשזעכ ןַײז טימ רערעדעי .טַײקטרעניײיטשראפ ןַיז
 טנכײצעגנָא ןעוועג ךָאנ םיא זיא'ס לפיוו זיב ,טלעוו רעד ןיא ןיז םענעבילבעג-קיצ
 ,ןבעל וצ

 "ונעג רעדנאסקעלא טָאה ,ןעוועג טינ ןיוש ,ןשועדאט ץוכ ,זיא רענייק ןעוו ןוא
 ןגיוא יד טימ םעד ןיא ןבָארגעגניײרא ךיז ןוא טנאה רעד ןיא ףייז לקיטש סָאד ןעמ
 ;קנאדעג ןטימ ןוא

 ענעצלָאמשעגרעביא יד טימ ןוא ךראמ ןטכָאקעגרעביא םעד טימ זא ,סע טסייה,
 יד ןפייזסיוא ךיז רעקנעה רעשישטַײד א טעװ קלָאפ ןשידִיי ןטלא םעד ןופ רענייב
 רעדָא דניק א אב לגרָאג םעד ןטינשעגרעביא ןבָאה טעװ רע יװ ,םעד ךָאנ טנעה
 עריא ,ףייז יד ,ןגיילרָאפ יז רוה עשישטַײד א ךיוא טעװ רעשפע ...עמאמ א אב
 זיא יז .גנוריראב ןיא ריא טימ ןעמוק ייז רעדייא ,ןכאמ ןייר ךיז ןלָאז ייז ,ןטנעילק
 ,טכארבעגסיוא טינ ףָאטשיור םעד ףא ךיז טָאה דנאלשטַײד ,ףייז יד ,ךעלטירטוצ
 ךיז ןבָאה ןקירעביא םעד ףא -- עקירעביא סָאד .סנוויוא יד ןוא טכארפ רעד זיולב
 יד אב ןבָאה סעמאמ ...עּפָאריײא ןיא ןוא ןלוּפ ןיא סעריוד עשידִיי קיסיירד טימעג
 ,םיוויוט-םיסַיײמ ףא ןעוועג לדאגעמ ייז ...רעדניק ערעייז רעדיל ןעגנוזעג ךעלעגיוו
 -ָאיצוילַאװער ראפ ,רעדניפרעד ןוא רעלטפאשנסיוו ראפ טיירגעג ייז ןבָאה סעטאט
 ןַײז לָאז ביל רעייז ,ךראמ רעייז זא ,ןטעָאּפ ןוא רעקיזומ ראפ ,רעפמעק ןוא ןרענ
 יד ,ךעלטירטוצ זיא יז .ףייז ןיא ןרעװ טכָאקעגרעביא ףא ףָאטשיור ןרעוו וצ עָאר
 ,"טכארבעגסיוא טינ דנאלשטַײד ,ךעלקריוו ,ךיז טָאה ףָאטשיור ריא ףא ...ףייז

 םיא טלָאוװ'ס יװ ,ןעלסקא יד ןיא ּפָאק םעד ןבעגעג ןַײרא בָארג א טָאה רע
 ;ןגיוא יד טכאמראפ טָאה רע ןוא ,טלאק רעייז ןרָאװעג לָאמאטימ

 ןלעפ ,ךעלניישראוו ,טעוו'ס .סנאלאב רעד ...ערוש עטשרעטנוא יד זיא סָאד --
 -ָאגאוו ...קיליב-טָאּפש ..,ףייז ןבָאה טעװ דנאלשטַײד רעבָא ...קלָאפ א טלעוו רעד
 ..טלעוו רעד ןיא ףייז יד ןקישרעדנאנאפ רעקנעה עשיטסישאפ יד ןלעוו זַײװסענ
 טציא ןאראפ זיא דורב ?ןפיוק טינ יז ןעמ לָאז סָאװראפ ...קראמ ייווצ זיא זַײרּפ יד
 יד טעוו ףייז רעקיזָאד רעד טימ עליפא .יצ ,טסייוו רעוו .טלעוו רעד ףא גונעגרעביא
 סָאװ ,יד סָאװ ,ץומש םעד ןֹוא טיוק םעד ןשאווּפָא ןענָאק ךיז טלעוו ענעקנוזראפ
 ,יז ןקיטלאווגראפ סָאװ ,יד סָאװ ,ןפרָאװעגנָא ריא ףא ןבָאה ,ריא טימ ןעלדנאה
 ..?ןָאטעגנָא ריא ןבָאה

 טינ םיא ןוא סעינָאלד יד ףא ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארא ןטלאהעג טָאה שעודאט
 םעד ןופ ןָאט קוק א םיא ףא ןלעװ טָא זא ,טכודעג ךיז טָאה םיא ,ןבייהפוא טנָאקעג
 טָאה רע ,עדגיוו טלעטשעג ךיז טָאה קילב ןַײז ראפ ,ןגיוא עכעלשטנעמ ףייז לקיטש
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 -ַאגאוו יד ןיא ,ןגעװ יד ףא ץעגרע ךעלדיימ עשידִיי ךאס א ןשיווצ ןעזעג טציא יז

 -נופ ןוא ןקירבאפ יד טיובעגסיוא ןענַײז'ס ּוװ ,טרָאד ,סעיצנאטס יד ףא ןוא סענ

 עטקירדעגנייא יד טימ ףייז ךעלעקיטש עסעוועקאּפראפ יד ןַא ןעמוק סע ןענאוו

 : ,*,פ ,ןי; ןבאטשכוב ייווצ

 טרעווילגראפ יו ךיוא זיא סָאװ ,ןרעדנאסקעלא ףא קוק א טגנאלרעד טָאה רע

 ןַײז ןיא רעטקיטשרעד א טפלעה ףא ,עגארפ רעקיניזנאוו-בלאה רעד ןיא ןרָאװעג

 ;ףייז לקיטש ןפא קידנזַײװ ,ןָאטעג גָאז א םיא ןוא ,לגרָאג םענעגייא

 .רעדנאסקעלא ,סע טלאהאב --

 ּפָאק ןטימ ןעלקָאש ןעמונעג ןוא םעד ראפ טלעטשעגפוא לָאמאכָאנ ךיז טָאה רע

 :קעטייוו ןזָאלגנאגסיוא אזא ןיא

 עשישטַײד יד רָאנ טינ םעד ןגעו ןבשזעכ א ןלעטשוצ ןפראד ןלעוװ רימ ---

 ןגיוא יד ןָאטעג ריפ א רע טָאה -- ,ןכערבראפ ןקיזָאד םעד ןיא ,,,ןיילא ןטסישאפ

 ...רָאידָאראמ א טלעוו א .טלעוו עצנאג א ,טלעוו א קידלוש זיא --- ,ףייז לקיטש םוצ

 ,רעקנעה א--- טלעוו א ,םערָאװ-רעווייק א--- טלעוו א .דרָאמ ןופ טבעל סָאװ ,טלעוו א

 טגיל ןכערבראפ אזא .קורדסיוא רעלאעדיא ריא זיא םזישאפ רעשישטַײד רעד סָאװ

 ,טזײּפשעג טרעוו םעטסיס אזא סָאװ ןופ ןוא .םעטסיס א ןיא רָאנ ,קלָאפ ןייק ןיא טינ

 .דרע רעצנאג רעד רעביא ,טסעּפ יד ,טײרּפשעגסיױא זיא יז ,םולב ןופ --- וטסייוו

 ןלעוו רימ .עלאנָאיצאנ ןייק טינ ,סעירָאגעטאק עלענימירק ןענַײז דרָאמ ןוא ביור

 טכָאקעג ןבָאה ףייז עקיזָאד יד .טלעוו רעצנאג א ןבשזעכ רעזדנוא ןלעטשוצ ןפראד

 םעטסיס יד .ןיילא עשישטַײד יד רָאנ טינ ,טלעוו רעצנאג רעד ןופ ןרָאידָאראמ יד

 וטסעז .ךעלבייל וצ ףוא טציא סע טסמענ וד .טייק ןייא ןופ ןעגניר יוװ .ענייא זיא

 ןסיוו רָאנ .טקעריד טפאשראפ ייו םעד טָאה סָאװ ,םעד ןוא ייוו ןַײד ,ךיז רָאנ

 ןוא רעדירב ענַײד ןופ רָאנ טינ ןרָאװעג טכָאקעג זיא ףייז עקיזָאד יד זא ,וטספראד

 ןרעק ןוא עניײימ ךיוא ןענַײז ייז ;סעטאט ןוא רעטסעווש ענַײד ןופ רָאנ טינ .רעדניק

 זדנוא ןבָאה םעד טימ .טלעוו רעד ןיא ןשטנעמ ןכעלסנרָא ןדעי ןָא יוזא טקנוּפ ךיז

 ערעדנא ןוא ךיירקנארפ ןוא ןלױּפ ןסערפעגפוא טנייה ןבָאה סָאװ ,יד ,ןטיזאראּפ יד

 "נָא םענופ עקולעכ רעד אב ערעדנא יד ענייא ןסערפוא ןגרָאמ ןלעװ ןוא רעדנעל

 יז ראפ ןענייז עלא רימ זא ,טרעלקרעד זדנוא ייז ןבָאה םעד טימ -- ,ןטביורעג

 עירָאעט-ןסאר .דלָאג ןיא ןוא טולב ןיא רעביא ןצלעמש ייז סָאװ ,רענייב ,ףָאטשיור

 ןעמעלא םעד רעטנוא .דרָאמ ןופ עיסעפָארּפ יד ןריזילאגעל ףא דיירסיוא ןא זיא

 ייז ,סייוש ןַײד ןופ טפנוקנייא רעד .רענייב ענַיד ןופ טרעוו יד --- סנייא טגיל

 יז ןענַייז טציא .טרעטשעגמוא .רָאי רעטנזיוט ןיוש בַײל-ןשטנעמ ןופ ףייז ןכאמ

 "עג ייז ךיז טָאה דנאלסור .דנאלסור .ןרעטש ןביוהעגנָא ייז טָאה עמ .רעטציירעצ

 "אב ,רעדנאסקעלא ,סע טלאהאב .ךיא ןוא ,וד ןוא ,לגרָאג ןיא ןייב א יו ,טלעטש

 ףייז לקיטש םעד ןיא .םעטסיס רעצנאג א ןלעטשוצ ןפראד סע ןרימ .סע טלאה

 ..דנאל רעזדנוא .ךיא ןוא וד .עמאמ ןַײמ ןוא לרעטסעווש ןַײד טגיל

 ןוא ,טקנוּפ ןייא ןיא ןכָאטשעגניירא ןגיוא יד ,ןסעזעג ץלא זיא רעדנאסקעלא

 ןרעדנאסקעלא ,םיא ןופ ןעגנאגעג ןטלָאװ ענַײז דייר יד יװ ,ןשועדאט טרעהעג
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 -אב טוג ןעוועג ךיוא ,טגָאזעג טָאה שועדאט סָאװ ,ץלא ,ךעלטנגייא ,םיא זיא'ס
 שועדאט זא ,ןענאטשראפ טָאה רע .ןסיײרעביא טלָאװעג טינ םיא טָאה רע רָאנ .טסּוװ
 םיא ןופ ןעמענּפָארא ןוא ןקיוראב ,קעטייוו ןַײז ןרעדניל טלָאװעג סעּפע טימ טָאה
 ,ןַײּפ רעסיורג ןַײז ןופ לייט א

 :טכארטעג ןוא ףייז לקיטש סָאד ןטלאהאב טָאה רע
 -עלעג א טימ ...טיורב טימ ךיז ןעמ ןָאק ןלייט ...שועדאט רעוויאנ ,רעקיצראה;

 רעצנאג רעד ןיא ןוא ...רעדנוזאב ןדעי זומ ןָאט ייוו ...קעטייוו טימ טינ רָאנ ,רעג

 טינ רימ טסָאה וד ביוא .טדערעגסיוא ךיז טסָאה סָאװ ,טוג זיא ןגעווטסעדנופ .סָאמ

 ,"ןיילא ךיז רעגנירג לסיב א טכאמעג סיוועג וטסָאה ,רעגנירג ןכאמ טנָאקעג

 רע ,טראכיירג רָאטקָאד םוצ ןעגנאגעגקעווא רעדנאסקעלא זיא טנװָא םענעי ןיא
 סָאװ ,םעד ןופ זיולב ןוא ,עיצאירּפָארּפסקע ןא ףא יוװ ,םיא וצ ןעגנאגעגניירא זיא
 ןוא רעקיבַײלסױרג רעד זיא ,ןגיוא יד טימ ןטסָאמעגּפָא םיא טָאה רעדנאסקעלא
 ןטניה ףא טנעה עדייב ןפרָאװעגרעבירא טָאה רע .רענעלק ןרָאװעג רעכָאז רעזיול
 םעד קידנלעטשסיורא סָאװטע ,שיט דנאר םעניא טנעלעגנָא ךיז םוראיוזא ןוא
 סָאװ ,טראוועג טָאה רע .סעלָאּפ-קאשזדיּפ עטעיליּפשעצ יד ןשיוװצ ןופ טעלישז
 ,ןטראוו גנאל טזָאלעג טינ םיא טָאה רעדנאסקעלא ;רענעמוקעג רעד ןגָאז טעוו

 -יימ ןייק סעייוועל יד טביוטראפ ריא .טלמוט ריא ,טראכיירג ,טלמוט ריא --
 ,קיזומ טימ ןרעיוא יד טּפָאטשראפ ריא .רעטאעט טימ ץעשזלעב ןייק ןוא קענאד
 ?אה ,טראכיירג ,ךַײא ןופ ןָא טלעווק שָארפ ןָאפ

 טראכיירג ךיז טָאה --- ,טקידלושטנא ,ןאמרעגנוי ,טינ ךייא ייטשראפ ךיא --
 טָאה ,טראּפשעגנָא ךיז טָאה רע ןכלעוו ןיא ,שיט רעד שטָאכ ,ןטניה ףא ןקור ןעמונעג
 ,למוט ןייק טינ זיא רעטאעט .טדער ריא סָאװ ןגעוו ,טינ סייוו ךיא --- ,טרעטשעג םיא
 א ךיוא .עיציזַאּפ א --- קיזומ .עלאגעל א .עיציזָאּפ עלאנָאיצאנ א ,עיציזָאּפ א רָאנ
 באטש-לארענעג םעד אב רעשפע ןעגנודעגּפָא שָארפ ןָאפ טָאה סָאד .עלאנָאיצאנ
 ןיילא סייוו ךיא .סעיירכא רענעגייא ןַײיז ףא ןריטסיזקע זדנוא טזָאל ןוא ןילרעב ןיא
 ,עיציזָאּפ א רעבָא .סוכז סעמעוו ןיא ,טינ

 א סע ןוא שאט ןופ עלעקעּפ טלקיווראפ א ןעמונעגסיורא טָאה רעדנאסקעלא
 ;ןגיוא יד ראפ ןטראכיירג ןָאטעג סיוא קערטש

 טָאה שָארפ ןָאפ סָאװ ,עיציזָאּפ עלאנָאיצאנ א ?עיציזָאּפ א ךיוא זיא סָאד ןוא ---
 ?סוכז סעמעוו ןיא .קענאדיימ ןיא ןדיי יד ראפ ןפאשעג גנומיטשטימ רעיא טימ

 .טדער ריא סָאװ ןגעוו ,טינ סייוו ךיא --

 טּפוטשעג םיא רעדנאסקעלא טָאה -- ..טראכיירג רָאטקָאד ,ףייזנדִיי .ףייז ---
 ,טראכיירג רָאטקָאד ,ןיוש ריא טסייו טציא -- .ןגיוא יד רעטנוא עלעקעּפ סָאד
 ןַײז ףא ןילרעב ןיא באטש-לארענעג םעד ןופ ןעגנודעגּפָא טָאה שָארפ ןָאפ סָאװ
 -ָאדלע; רעטאעט רעַײא טסייה סָאװ ,ןיוש ריא טסייוו טציא ?סעיירכא רענעגייא
 עלאנָאיצאנ עשידִיי יד טילבעצ ךיז טָאה'ס יװ ,ןיוש ריא טעז טציא ??ָאדאר
 ?רוטלוק
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 ןבלאה ןטשרעבייא םעד ןגייבסיוא ןעמונעג טראכיירג טָאה --- ,טקידלושטנא --
 -- ,ןטַײז ענעדיישראפ ןיא ןגיוא עקידרעסאוו יד טימ ןעיירד ןוא קירוצ ףא רעּפרעק
 ...סָאװ ןגעוו ,טינ סייוו ךיא

 טלעטשעגנָא טָאה רע .ףָאס ןזיב ןגָאז טזָאלעג טינ םיא טָאה רעדנאסקעלא רָאנ
 ןיא ןעמאזוצ ןציּפש יד טימ ךיז ןעייג סָאװ ,סרעסעמ ייווצ יװ ,ןגיוא יד םיא ףא
 ;טקנוּפ ןייא

 ןופ טכָאקעג זיא סָאװ ,ףייז רעקיזָאד רעד ןיא זא ,טראכיירג ,טסייוו זיא ---
 טָאה ןביוהעגנָא .קעלייכ א ךיוא ריא טָאה ,רענייב עשידִיי ןופ ןוא ךראמ ןשידִיי
 טנָאק ריא .ץעשזלעב ןיא ךיז יז טָאה טקידנעעג ןוא ,יָאדארָאדלע, רעַײא ןיא ךיז יז
 .עִילא עַײנ א ןעמוקאב ןכיגניא טעװ שָארפ ןָאפ ,םארגָארּפ עַײנ א ןכאמ טציא
 -נאנאפ טזָאל רע סוכז סעמעוו ןיא ,ָאטעג יד טסייוו טציא ,ןגייטש סעיצקא ענייז
 ,רוטלוק עשידִיי יד ןעילברעד

 ןפראד רעדניק עלא זא ,עָאדױמ א ןרָאװעג טּפעלקעגסױא זיא גָאט ןטייווצ ןפא
 ץאלּפ-עטיכש סלא .עטיכש -- טַײטאב טָאה סָאד .ץאלּפ-גאלשמוא ןפא ןלעטש ךיז
 יד ףיונוצ ךיז ןעמוקיס ּוװ ,גָאר רעד ןרָאװעג טלייטעגסיוא זיא רעדניק יד ראפ
 -יירד יד ןרעדנא םוצ סנייא טעילוטעג ךיז ןבָאה לקניוו ןיא .עווָאּפוקָא יד ןוא עשנעג
 ןלאנָאיצאנרעטניא םעד ןפורעגסיורא ןבָאה, סָאװ ,ןדָיי עקירָאיפניפ ןוא -ריפ ןוא
 -עג ןענַײז ייז ."רעקלעפ עשירא יד ןעגנערבוצמוא ףא דרע רעד ףא גירק-טלעוו
 -עג ,ןטַײז ענעדיישראפ ןיא ךעלעּפעק יד טיירדעג ,ךעלכעטראפ יד ןיא ןענאטש
 ךיז ןבָאה ,ךעלכליּפש יד טימ ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,עקינייא ןוא ,סרעטומ יד טכוז
 א ןבָארגעגנָא עלעקטעּפָאל א טימ טָאה סע רעװ -- ,דרע רעד ףא טזָאלעגּפָארא
 טלעטשעג ךיז דמאז םענופ טָאה סע רע ,עלעביטש א טיובעג ךיז ןוא דמאז לסיב
 -ניפ יד ןסיבעג ךיז טָאה סע רעוו ןוא ,טנייוועג טָאה סע רעװ ןוא ,טיורב ןקאבסיוא
 רעקידמעצולּפ א ייז טָאה טימעג ןכעלדירפ-שירעדניק רעייז ןופ טריפעגסיורא .רעג
 טָאה ייז ראפ רעִירפ רָאנ .דרע רעד ףא ןָאטעג ףרָאװ א עלא ךיז ןבָאה ייז .סָאש
 יז ,עמאמ א טסורב רעטרעכעלעגכרוד א טימ דרע רעד ףא ןָאטעג רעדַײלש א ךיז
 ןפא לכלאש םענעגיולפעצ ןטימ ןוא ,דניק ריא ןפָארטעג טינ םייה רעד ןיא טָאה
 סָאװ ,טנורגּפָא ןא רעביא ,שריה רעטגלָאפראפ א יװ ,ןָאטעג ףיול א יז טָאה ּפָאק
 יז .רעדניק יד ראפ ץאלּפ-עטיכש םעד רעביא ,עווָאּפוקַא ןוא עשנעג ןסייהעג טָאה
 ןעגנאגרעד טינ ןענַײז ריא וצ .רעטכעוו יד ןופ סעָארסאה ןייק טרעהעג טינ טָאה
 ןופ ןעזרעד סע טָאה יז .דניק ריא וצ ןפָאלעג זיא יז .סע-סע יד ןופ ןשינערָאװ ןייק
 -רָאג ,ןפָאלעג יז זיא יוזא ןוא טנעה יד םעד וצ טקערטשעגסיוא טָאה יז .טַײװ רעד
 .ןעגנול יד ןופ םעטָא רעטצעל רעד ןגָארטעג יז טָאה'ס .ךיז םורא קידנעעז טשינ
 א ןיא סנבירטראפ א ,רעדניק עלעקדערעשט א טלדניוושעג טָאה ןגיוא עריא ראפ
 זא ןוא ?ןפיולרעד ןעד טעװ יז ,ריא זיא ייוו .עװָאּפוקָא ןוא עשנעג גָאר ןפא לקניוו
 .עלעקדערעשט סָאד ,ןיוש סע זיא טָא ?ןעוועטאר ןעד סע יז טעװ ,ןפיולרעד טעװ יז
 רעדניק עקינייא יװ ,ןיוש יז טעז טָא .ןגיוא עמאס יד ןבעל טאמיק .טנעָאנ רָאג
 יז ,ריא זיא ייוו .דמאז םעד ןטענק עקינייא ןוא ךעלעקטעּפָאל יד טימ ךיז ןליּפש
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 ןוא ,םעטָא ןייא ךָאנ .ייז טימ ךיז סליּפש סע רעוו ,רעדניק יד ,סינ רָאג ךָאד ןסייוו

 .עלעקדערעשט ןצנאג םענופ דניק ןייא שטָאכ ןלעטשראפ בַײל ריא טימ םעוו יז

 ןייוו, .טנייוו סָאװ ,סָאד טָא .ךעלערעה עטלטאּפעצ יד טימ .סָאד טָא .סריא שטָאכ

 עטקערטשעגסיוא יד טימ טכאמעג ןוא ןגירשעג סנטַײװרעדנופ םעד יז טָאה -- ,"טינ

 יד טימ ,יוזא ןוא ,ךָאד ןעילפ סָאװ ,לגילפ עטקילפעגמורא ייווצ טימ יו ,טנעה

 רעדַײלש א טסורב רעד ןיא ענעסַאשעגכרוד א ךיז יז טָאה "טינ ןייוו; רעטרעוו

 םיא ןוא ץאלּפ-נאלשמוא ןשרעדניק םעד ןבעל טראה ןיוש דרע רעד ףא ןָאטעג

 ײז .עלא ,לָאק א ףא טנייועצ רעדניק יד ךיז ןבָאה טלמעד .טולב טימ ןסָאגאב

 ,ךעלטנעה יד ץעגרע טקערטשעג ייז ןבָאה עלא .ךיז םורא טכוזעג עלא סעּפע ןבָאה

 קידנבָאה עריומ ,ןרעדנא ןיא סנייא טערוינעג ןוא טעילוטעג ךיז ייז ןבָאה עלא

 סנטסאק יוװ ,סנגָאװטסאל ייז ףא טראוועג ןיוש ןבָאה'ס רָאנ .ךעלּפעק יד ןבייהפוא

 -גיא ,סייר ןייא ןופ ,סנגָאװטסאל יד ,טרעקעגמוא ןיוש ךיז ןבָאה ייז .סעילציה ןופ

 טימ ענעדָאלעגנָא לופ ,טָאטש ןופ ןרָאפעגסיורא סנגָאװטסאל ייווצ ןענַײז ירפרעד

 -עג ןענייז ייז ,רָאי ייווצ ןופ רעטלע ןיא רעדניק ךעלציּפ ןופ ךעלרעּפרעק עטיוס

 יד .ןרעדעפ עטקיטולבראפ טימ לגייפ ענעסָאשרעד יװ ,ןרעדנא ןפא סנייא ןגעל

 יד ,רָאה יד זיולב .ןייר-קידכעלאמ -- ךעלמענעּפ יד .טַײז רעד ןיא -- ךעלּפעק

 .סנרעטש יד וצ טשטעלּפעגוצ לסיב א -- ךעלפעצ ענעטכַאלפעגרעדנאנאפ עטראצ

 -שירפעג רעדניק יד ןבָאה ,זיוה-םימיוסעי ןיא ןַײרא ןענַײז סרעליוק יד ןעוו
 ןבעל ןסעזעג זיא רעיצרעד ןוא רערעל רעטלא רעד .קנארק ןעוועג זיא סנייא .טקיט
 טלייצרעד םעד טָאה רע .עופער א ןעמענייא לָאז סע ,טדערעגנַײא םעד ןוא םעד
 רערעל רעד טָאה ךעלעבייט ייווצ ןגעוו .טרעהעג טָאה דניק סָאד ןוא ,עלעסַײמ א
 רענייא ןעמוק טראגעג ןבָאה סָאװ ,ךעלעבַײט ייווצ ןגעוו ,דניק םעד טלייצרעד
 ,ןעיטאבמאס ךַײט רעד טלייטעגרעדנאנאפ טָאה ייז רָאנ ,ןרעדנא םוצ

 טרעיודאב טָאה -- ,ןרעדנא םוצ רענייא ןעמוקוצ טנַאקעג טינ ןבָאה ייז ןוא ---
 טימ ןעיטאבמאס רעד טפראוו ךָאװ עצנאג א לַײװ -- ,רערעל רעטוג רעטלא רעד
 רענייטש יד ןוא .גערב םוצ ןייגוצ ךעלגעמוא עליפא זיא'ט זא ,טַײװ יוזא רענייטש
 -רָאװ ,ךעלעבייט יד ,ייז ןוא .ךליה םענעקוסעמ א טימ ןלאפ ןוא .עקידרעַײפ ןענַײז
 "ירא רָאנ ,ערעדנא יד טפור ענייא יװ ,ןרעה ייז .ךָאװ עצנאג א ןעקרָאװ ןוא ןעק
 ,.טינ ייז ןענָאק ןעיטאבמאס םעד ןעילפרעג

 רע טפראוו סעבאש -- .דניק עקנארק סָאד טגערפעג טָאה -- !סעבאש ןוא --
 ?ןעיטאבמאס רעד ,רענייטש טימ ךיוא

 ,רע טור סעבאש ,רענייטש ןייק טינ רע טפראוו סעבאש ,רעקנירעַײט ,ןיינ --
 .טינ ןעילפ יז ..סעבאש םוא ךיוא ןעור ךעלעבַײט יד רעבָא ...ןעיטאבמאס רעד
 ..ןרעדנא םוצ רענייא ןעמוק טינ לָאמניײק ייז ןענָאק םוראיוזא ןוא

 לופ ןעוועג ןענַײז ןגיוא עסיורג יד ןוא ,עופער יד ןעמונעגנייא טָאה דניק סָאד
 סעבאש םוא ַײס ,ןכָאװרעדניא ַײס ןענָאק סָאװ ,ךעלעבַײט יד ףא סענָאמכאר טימ
 ,רערעדנא רעד וצ ענייא ןעמוקוצ טינ
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 םעד ןוא ןעיטאבמאס ןגעװ עלעסַײמ סָאד רערעל םעד ןגָאלשעגרעביא רָאנ
 יד ןופ למוט רעקידמעצולּפ רעד טָאה ךעלעבַײט יד ףא סענָאמכאר םעד דניק
 ,םייהרעדניק סָאד ןלאפאב ןענַײז סָאװ ,סרעליוק

 יד זיולב ןעזרעד טָאה רע רָאנ ,רעטצנעפ ןיא קוק א טּפאכעג טָאה רערעל רעד
 רעטצנעפ יד רעטנוא טצנאלפראפ ןבָאה רעדניק יד סָאװ ,ןסקיוועג ענעטָארטעצ
 ןענַײז דרע רעקיטסבראהיגנוי רעד ןיא טשטעווקעגניירא .לדנטרעג ןיילק א ןיא
 ,ךעלעדַײבעג-ליּפש יד ןוא זָארג סָאד ןוא ךעלעמילב יד טרעגלאוועגמוא ןגעלעג
 לדנטרעג םורא לדנקראּפ סָאד ,טיובעגפוא ךיז ,קידנליּפש ,ןבָאה רעדניק יד סָאװ
 .םייהרעדניק םענופ בַײל קיטש ענעסירעגּפָא ןא יו ,טרעקעגרעביא ןגעלעג ךיוא זיא
 טליפעגנָא ןיוש ןבָאה יז ,ןעזעג טינ רעטצנעפ ןכרוד רערעל רעד טָאה סרעליוק יד
 ,רעדגיק יד וצ ןסירעג ךיז ןוא עלָאהעב טימ רעמיצרעדָאפ םעד

 ןַײז ןופ טנגעגאב יז רערעל רעטלא רעד טָאה ,קינייװניא ןיײרא ןענַײז יז ןעוו

 יז ןגיוא עטוג עטלא טימ זיולב ןוא ,דניק ןקנארק ןבעל ןסעזעג זיא רע ּוװ ,טרָא

 ןיא ןעמוקעגניירא ןענַײז ייז סָאװ בילוצ ,טינ טסייוו רע זא ,ןייטשראפ וצ ןבעגעג
 ,טלאטשנא-רעדניק ןקיזָאד םעד

 ךיז ענעמוקעגניַירא יד ןופ רענייא טָאה --- ?דימשדלָאג קירנעה ָאד זיא רעוו --
 ,טרעזאכעגרעביא רע טָאה --- ,דימשדלָאג רָאטקָאד --- .טקידנוקרעד

 רעד טרעפטנעעג גנושרעהאב רעקידנעטשלופ טימ טָאה -- ,ךיא ןיב סָאד --

 ,רערעל
 יַײװ רעבלעז רעד טָאה -- !?טלאטשנא םעד ןיא ןאראפ ןענייז רעדניק לפיוו --

 ,למעזעג ןשרעדניק םעד קידנטכארטאב גיוא ןפא ,טגערפעג רעט

 טַײקרעטיב טימ טָאה --- ,ןאראפ ןענַײז ליפיוזא ,טעוועטארעג בָאה ךיא לפיוו ---

 .רעדניק יד ףא רערעל רעד ןָאטעג זַײװ א ןגיוא יד ןיא
 ?טעוועטארעג ייז ריא טָאה סָאװ ןופ ---
 -- ,רערעל רעטלא רעד טנעה יד טגיילעגפיונוצ טָאה -- ...טיוט םענופ --

 ...קנערק ןופ ןוא רעגנוה ןופ
 ןרָאי טימ יװ ,טרעדנעעג ךאס ןייק ףא טינ ,רערעל רעד ,ןעזעגסיוא טָאה רע

 ןוא טעדנירגעג ןיילא טָאה רע סָאװ ,טלאטשנא-רעדניק ןקיטכיל םעד ןיא קירוצ

 ןגעוו טלייצרעד טָאה טכיזעג עסאלב סָאד .סאג ענלאמכָארק ףא טעװָאכעגסױא םיא

 יז טניז ,רעדניק יד ןופ לריוג ןראפ ןגָארטעג טָאה רע סָאװ ,דעכאּפ ןקידנעטש

 טָאה ןרעטש רעטרעקאעצ ,רעכיוה רעד רָאנ ,ָאטעג ןיא ןרָאװעג ןבירטראפ ןענַײז

 ןוא ,סעווצא ןיא ןלאפניירא טזָאלעג טינ םיא ןוא דעכאּפ םעד טָא רעביא טשרעהעג

 ,רעדניק יד סעווצא יד ןבעגרעביא טינ טּפיוהרעביא
 ,שטנעמ רערעביוז רעטלא רעקיזָאד רעד טָא ,רערעל רעד ,טסּוװעג טוג טָאה רע

 ןופ ןוא טַײצ ןופ ןפילשעג ןַײז וצ ןעזעגסיוא טָאה רענַײז גוצ-טכיזעג רעדעי סָאװ

 ןּפָארט ןטצעל םעד זיב ןבעל ץנאג ןַײז טָאה סָאװ ,שטנעמ רעד טָא --- ,סעווָאשכאמ

 רעכיב ןבירשעג ןוא ,ייז ןגעוו טכארטעגּפָא ןבעל א ,רעדניק יד ןבעגעגּפָא סעייכ

 יד רעצרעה עשרעדניק ערעייז ןיא טייזראפ ןוא ,ייז ךָאנ ןעגנאגעגמוא ןוא ,ייז ראפ
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 ,ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ּפיז רעד ףא טּפיזעגכרודא ןיילא טָאה רע סָאװ ,ןעמיוז עטסעב
 ןוא טרעטַײלעג ,טלעוו רעד ןיא ,םייחרעדניק םענופ טקישעגסיורא ייז ךָאנרעד ןוא
 -יילג-ףא-ךַײלג-טינ א רָאפ םיא טייטש סע זא ,טסּוװעג טוג טָאה רע -- ,טלגילפאב
 ןופ קיטשכַארב א ףא רעדניק יד טימ ןעמונעגמורא טמיווש רע זא .טַײרטש רעכ
 סָאד זא .ןעמיוושרעד וצ ץעגרע ןטכיזסיוא ןָא -- טלעוו רענערָאװעג ווערָאכ רעד
 ןפראווּפָארא םיא ליוװ ןוא ךעלמימיוסעי ענַײז טימ םיא ךָאנ טרעקַאל רָאי עזייב
 סע רע טָאה רעדניק יד ןופ רעבָא ,טסּוװעג טוג רעייז סָאד טָאה רע ,טנורנּפָא ןיא
 עקנינילק טימ עקשטָאװק עטוג א יװ .ןטלאהאבסיוא טקישעג רעייז טפראדאב
 ןוא ךעלמימיוסעי ענַייז טימ טיירדעגמורא טכאנ ןוא גָאט ךיז רע טָאה ,ךעלעפיוא
 ,ךעלעסַײמ טלייצרעד ייז ןוא ,טרעטנומעג ייז ןוא ,ןשאוועג ייז ןוא ,טזַײּפשעג ייז
 ןאראפ םיא אב זיא'ס .ןליּפש עשרעדניק עטסנעש יד ןיא ייז טימ טליּפשעג ןוא
 ,עלערעש א יא ,יילק יא ,ענעדיישראפ ךעלעדליב יא ,ענעשעק ןיא לדיירד א יא
 -עסיימ טימ ּפָאק רעלופ א יא ,עביל טימ ץראה לופ א יא ,ךעלעכיב עקניניילק יא
 טימ .םילבאכעמ יד ןגעק טפיגנגעק א יוװ טדנעװעגנָא רע טָאה ץלא סָאד ןוא .ךעל
 טָאה ןעלטימ עמערָא עלא יד טָא טימ .רעדניק יד טלעטשראפ רע טָאה ץלא םעד
 יז ףא טרעקָאלעג טייצ עצנאג יד טָאה סָאװ ,גיוא-זייב םעד ןופ טריפעגּפָא יז רע
 יד ןופ ,לדנטרעג רעייז ןופ רעטַײװ ךיז טוט עס סָאװ ,ןעז טינ ןלָאז יז .ָאטעג ןיא
 -גיק םענופ רעטצנעפ יד רעטנוא טצנאלפראפ ייז טימ טָאה רע סָאװ ,ןעגנוצנאלפ
 רעדָא רעירפ זא ,סעמע םעד ןטלאהאבראפ טינ רע טָאה ךיז ןופ רעבָא .םייהרעד
 ..טַיײקכעלדײמראפמוא רעקירעיורט רעד ןופ ָאש עשיגארט יד ןעמוק טעװ רעטעּפש
 ךיז ייז ןוא רעדניק יד ףא ךיוא סנטסאקנייצ עריא ןענעפעפוא טעװ עייכ יד זא
 ןעוו ,ָאש ענעי ןעמוק טעוו'ס זא ,טסווועג טוג טָאה רע ...קסיּפ ןיא ןגיילניירא ןסייה
 עייכ יד .ןטליג טינ רעמ טעװ ,םימיוסעי ענַיײז ראפ ןדנופרעד טָאה רע סָאװ ,ץלא
 -ניק יד ןגיוא עקיטשרָאדטולב עריא טימ ןָאט קוק א טעוװ ןוא ןפראווּפָא סע טעוו
 יד טינ ,ןעגנוצנאלפ עטראצ יד טימ לדנטרעג סָאד טינ ןוא .םענָאּפ ןיא ךעלרעד
 ראפ טכארטעגסיוא טָאה רע סָאװ ,ךעלעסַײמ יד טינ ,רעדניק יד ןופ ךעלכליּפש
 זא ,ןטכודסיוא ייז ךיז לָאז סע ,ןענַײז ייז ּוװ ,ןסעגראפ ןלָאז יז ,ןגעווסרעדניק יד
 רעד רעטניה ,ָאד טינ ,טלעוו-רעביוצ רעטַײװ רעד ןיא ,טרָאד ץעגרע ןענַייז יז
 ,טסּוװעג טוג רע טָאה ,ץלא סָאד -- ,ָאטעג רעטמיוצעגמורא רעד נופ טנאוו רעביוט
 גנאזעג סָאד רעביא ךיז טסיײר'ס יװ ,ןסיײרעביא ךיז טעוו'ס .ןייגנָא טינ רעמ טעוו
 ,עדערעשט רעד ןיא זָאל א ףלעוו ךיז ןביג'ס ןעוו ,עלעפייפ סכעטסאּפ םענופ

 טציא ןָאק ,רערעל רעטלא רעד ,רע .יז זיא טָא .ןעמוקעג זיא ָאש עקיזָאד יד ןוא
 טייטש רע .רעדניק יד ןרעצנאּפראפ טינרָאג טימ ןוא ןצישאב טינרָאג טימ רעמ
 ;םיא ןופ ןרעדָאפ יז ןוא ,טנּפָאװאבמוא רעדרעמ יד ראפ

 ,ץאלּפ-גאלשמוא ןראפ רעדניק יד ןטיירגוצ ---
 םעטָא םעד ןגָארטעג ךיז ןיא טָאה סָאװ ,טרָאװ עכעלקערש עקיזָאד סָאד טָא

 א םיא ןיא ךיז טיג --- ,םימיוסעי ענַײז ןטימעג טינ ךיוא טָאה ,ענושעמ-עסימ ןופ
 -פאהדנאטש רָאנ ,עטלא יד רעטנוא ןדָאב םעד טרילראפ רע ןוא ,ץראה סָאד סיר
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 עצנאג יד .רעדניק ענַײז ןופ ןבירטעגּפָא סע רע טָאה טַײצ עצנאג יד .סיפ עקיט
 טַײצ עצנאג יד .םעד ףא ךיז קידנקוקמוא טינ ,ןעגנאגעגמורא סע רע זיא טַײצ
 ךיז טָאה ףָאסלָאקּפָאס ןוא ,גנאלק ןקידעטיכש םעד טָא ןופ טביוטראפ ךיז רע טָאה
 טייג סע .סע זיא טָא .ָאד זיא'ס .םייהרעדניק ןיא םיא וצ ןסירעגניירא ךָאד סע
 עטגיילעגפיונוצ ןוא לברא יד ףא סנבראש טָאה'ס .עקסאק רעצראווש א ןיא ןָאטעגנָא
 טָאה רע ןוא .טלעוו עבלאה א זיא'ס .ַײרד זיא'ס .ייווצ זיא'ס .טוה רעד ףא רענייב
 רענעברָאדראפ ןוא רעטעטפיגראפ רעד טָא ,ריא ןלעטשנגעק ךיז סָאװ טימ טינ
 ,עמאמ סניוזא זיא סָאװ ,דניק סניוזא זיא סָאװ ,טינ טסייוו סָאװ ,טלעוו רעבלאה
 :םימיוסעי ענַײז ףא קוק ןקידנסַײרצראה א טיג רע ןוא .סקיוועג סניוזא זיא סָאװ
 א ךָאנ שטָאכ ?סעווָאמאה-ךעלאמ םענופ ןלעטשראפ טציא ייז רע לָאז סָאװ טימ
 -רָאפ סעּפע טעװ רעשפע ?ןעשעג סעּפע טעו רעשפע .עגער א ךָאנ שטָאכ .טונימ
 -עגנייא יז טעװ רעשפע -- ,טלעוו ענעברָאדראפ יד ,טלעוו יד טעוװ רעשפע .ןעמוק
 םענייא ןופ רעדניק יד רעביא ןגיוא ענַײז ךרודא ןפיול קידרעטיצ ןוא ?ןרעוװ ןעקנוז
 ;סרעליוק יד וצ ןָא ךיז טפור ןוא ּפאכ א ךיז טיג רע ןוא .קירוצ ןוא ןרעדנא םוצ

 ...קיטשירפ םענדיב רעייז ןסעּפָא יז ןלָאז ...רעדניק יד ,ןקיטשירפ ייז ---
 ,רעדניק ענַײז ןופ זַײּפש רעטצעל רעד ףא טקוקעג טָאה רערעל רעטלא רעד

 טגנאלרעד טינ לָאמנײק רעמ ןיוש ןלעװ סָאװ ,ךעלעפעל ןוא ךעלרעלעט יד ףא
 ןיוש לָאמנייק רעמ ךיז טעוו'ס .ךעלשינעפעשאב עקיטכיל ןוא ענייר יד טָא ןרעוו
 ןוא .ייז ןבעל סעפעג סָאד ןלעטשסיוא םאב ַיירעשטיװצ עכעליירפ רעייז ןרעה טינ

 ןרעדנא םוצ םענייא ןופ ייז ןשיוװצ ןייג ןעמונעג רע טָאה ץראה ןסירעגּפָא ןא טימ
 :ןרעטנומ ןעמונעג ייז לָאק טנערבעגרעביא ןא טימ ןוא

 ,..טליקראפ טרעוו סע ...טסע ...רעדניק ,טסע ---
 עטזָאלעגּפָארא יד ןבייחפוא דנאטשמיא ןעוועג טינ ןיוש זיא לָאק ןַײז שטָאכ ןוא

 עשרעדניק עטזָאלעגּפָארא יד ןוא טנעה עשרעדניק עטזָאלעגּפָארא יד ןוא ךעלעפעל

 ןָאטעג טעלג א םענייא ןוא ןרעדנא םוצ דניק ןייא ןופ ןעגנאגעג ךָאד רע זיא ,ןגיוא

 לָאז'ס ,ךיז וצ טעילוטעגוצ םיא ןוא ןעמונעגמורא םענייא ןוא ךעלערעה יד רעביא

 סָאד ,טפראדאב סע טָאה רע ..ןסַײרּפָא טינ ץראה סָאד טַײצ רעד ראפ םיא ךיז

 ץוש א םיא ןיא טכוזעג ןוא טקוקעג םיא ףא ןבָאה רעדניק יד זיב רָאנ ,סנַײז ץראה

 ..ןטיהסיוא סע רע ליוװ ןגעווטרעייזראפ ןוא ,קילגמוא םענופ ןלעטשראפ ךיז ףא

 -עג טימ טלעוו א ראפ ןעד סע זיא סָאװ ,ךָאט ןיא רָאנ .טונימ רעטצעל רעייז זיב

 -גיק עטעליוקעג ףא טקוק סָאװ ,למיה א ראפ ןעד סע זיא סָאװ ?רעדניק עטעליוק

 -ירג עקידמירָאװק טימ ףוא ךיז טנפע סָאװ ,דרע ןא ראפ ןעד סע זיא סָאװ ןוא ?רעד
 ?רעדניק עטעליוקעג ראפ רעב

 ...עקנירעַײט ,טסע --
 -עג ןבָאה יז .רערעל ןטוג םעד טגלָאּפעג ,קידנעטש יװ ,ןבָאה רעדניק יד ןוא

 יז ןבָאה ,טבירטאב יוזא זיא רע סָאװ ,םיא ףא סענָאמכאר ןופ ןוא ,םיא ףא טקוק

 טימ םיא וצ טלקָאשעג ןוא םיא ףא טקוקעג ןוא ןסעגעג ןגיוא יד ןיא ןרערט טימ
 :ּפעק יד

: 
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 | ,ןסע רימ ...רערעל ,ןסע רימ ---
 ךיז ןוא ךעלעקטעוורעס יד טימ טשיװעגּפָא קיסיילפ רעייז ךיז ןבָאה ייז ןוא

 ףא טקוקעג זיולב ןבָאה ייז .רעטַײװ ןָאט וצ סָאװ טסּוװעג טינ ןוא טלעטשעגפוא
 רעטרעוו ןָא ןבָאה ןגיוא עטרערטראפ עשרעדניק יד ןוא ,רערעל ןטבירטאב םעד
 ;טגָאזעג ןוא טגערפעג

 ...רערעל ,ןסעגענּפָא ןיוש ןבָאה רימ --
 ,ָאי -- ,רערעל רעטלא רעד ןָאטעג ּפאכ א ךיז טָאה -- ,ןסעגעגּפָא ןיוש ---

 -עג ייז טָאה סָאװ ,רע ?ןגָאז טציא ייז רע ףראד סָאװ -- ...עז ךיא .ןסעגעגּפָא ןיוש
 טָאה סָאװ ,רע ,טַײקסטוג ריא ןוא טַײקיטכיל ריא ,טַײקנײש ריא ,טלעוו יד ןזיוו
 ,ךעלעסַײמ ענייש ליפיוזא ןיא ןָאטעגנָא סע ןוא ןבעל ןיא ריט יד טנפעעגפוא ייז
 ןיוש ןבָאה ייז ןוא ...ןרעהסיוא ןוא ןסיוורעד ךיז ןוא ...ןָאט וצ ליפיוזא ךָאנ ןבָאה יז
 לָאמ ןטצעל םוצ ןיוש ךיז ןוא ..טלעװ רעד ףא עדוס עטצעל רעייז ןסעגעגּפָא
 ןגָאי סע ..?ןגָאז טציא ייז רע לָאז סָאװ זיא ...ךעלעקטעוורעס יד טימ טשיװעגּפָא
 עטגיילעגפיונוצ יד טימ ןוא סנבראש יד טימ סעקסאק עצראווש יד רעטנוא םיא
 יוזא טלייא סָאװ ,רעדרעמ םוצ וצ טייג דניק ןייא יו ,טקרעמאב רע ןוא ...רענייב
 ןקוקנַײא ךיז טמענ ןוא וצ טייג דניק ןייא יװ ,טקרעמאב רע ,רערעל םעד רעטנוא
 ,דניק סָאד ,טקוק סע .ןבראש א טימ טריצאב זיא סָאװ ,םענַײז ןיא לברא םעד ןיא
 טימ רערעל ןטלא םוצ קירוצ ףא ךעלעגייא יד ףרָאװראפ א סע טיג לָאמאטימ ןוא
 ;ןבראש םוצ לרעגניפ ןגיוצעגסיוא ןא

 | ?רערעל ,סָאד זיא סָאװ --
 ,ןעמוג םוצ גנוצ רעד ןרָאװעג ןסקאוועגוצ עלַײװ א ףא זיא רערעל ןטלא םאב

 "רעמ םוצ ןוא ןנראש םוצ דניק םענופ ןָאטעג עשזדנָאלב א םיא אב ןבָאה ןגיוא יד
 טָאה סָאװ ,טרָא םעד ןופ דניק סָאד טריפעגקעווא ךַײלג טָאה רע .קירוצ ןוא רעד
 ;טקיוראב סע ןוא ,גנורעדנוווראפ םיא אב ןפורעגסיורא

 ,.טינ קוק ..,טינרָאג זיא'ס --
 -אטימ רעדניק עלא קילב ןקירעיורט ןַײז טימ טּפאכעגמורא רע טָאה ךַײלג ןוא

 ;לָאמאכָאג ןפורעגנָא ךיז ןוא ,ייז טימ ןענעגעזעג ךיז ףא יו ,לָאמ
 ,טינרָאג זיא'ס --
 סָאד טינ זא ,טגָאזעג ןיוש רע טָאה סָאד זא ,טנָאמרעד ךיז רע טָאה ךַײלג ןוא

 ,ךיז טיירד רע .ָאי .ןגָאז טלָאװעג רע טָאה שרעדנא סעּפע .ןגָאז טלָאװעג רע טָאה
 ןטַײז עלא ןופ םענעכַאטשעגכרוד א ,םיא אב ןוא .םעד ןופ ןעיירדסיוא ךיז ליוו רע
 ;טולב טימ ןסירעגסיורא ךיז טָאה ,סעצוװָאּפאטסעג יד ןופ ןקילב יד טימ

 ...רעדניק ,ןָא ךיז טוט ---
 רעדניק יד יװ ,ןעז טלָאװעג טינ טָאה רע .ּפָאק םעד טעװערעקעגּפָא טָאה רע

 טרָאװ עקיזָאד סָאד טָא ןגָאזסױרא ליומ ןַײז טימ טלָאװעג טינ טָאה רע .ןָא ךיז ןעוט
 -עג ךָאד טָאה רע סָאװ ,סָאד סיוא ןליפ ייז יװ ,ןגיוא ענַײז טימ ןעז טינ ליוו ןוא
 ,רעדניק יד ּוװ טינ ןעד זיא ?ץראה ןַײז ץעגרע זיא ּוװ ?ןגיוא ענַײז ןענַײז ּווװ .טגָאז
 םעד רעביא טינ ךיז רע טדַײנש סָאװראפ ?רע טייטש סָאװ ?ץראה ןַײז טרָאד
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 .רעדניק יד ,ןָא ךיז ןעוט ייז ?ןגיוא יד סיוא טינ ךיז רע טכעטש סָאװראפ ?זדלאה
 ךיז ןיילא רע ףראד טציא ?ןָא טינ ןעד ךיז ייז ןעוט ?סָאװ זיא ,טינ טעז רע זא ןוא
 ןענַײז יז .קָאר ןשידָאמטלא ןצראווש ןַײז ןעמונעגּפָארא טָאה רע ןוא .ןָאטנָא ךיוא
 .ןָאטעגנָא ןיוש

 ,רעווייק א יװ ,סנַיז ליומ עצראווש סָאד טנפעעגפוא טָאה ץעװָאּפאטסעג רעד
 :גנאלש א יו ,טעּפישעגסױא ןוא

 ןלעִיציפָא ןא ןופ רעטלעטשעגנָא סלא דימשדלָאג קירנעה רָאטקָאד רעד --
 טכער סָאד טָאה עירָאגעטאק רעטשרע רעד וצ רעקירעהעגנָא ןא סלא ןוא טלאטשנא
 ...ןביײלב וצ

 סָאװ ,טַײז רעד ןיא ןָאטעג קוק ןייק טינ טָאה דימשדלָאג קירנעה רערעל רעד
 ןבילבעג רע זיא עלַײװ ןייא ףא .םיטש סצעװָאּפאטסעג םעד ןעגנאגעג זיא ריא ןופ
 ןגױבעגנָא-בלאה יוזא ןוא ,לברא ןיא ענענָאטעגנַיײרא ןא ,טנאה ןייא טימ ןייטש
 םיא וצ טלָאװ סע יװ ךַײלג ,טגָאזעג טָאה ץעװָאּפאטסעג רעד סָאװ ,טרעהעגסיוא
 ןטייווצ ןיא טנאה יד ןָאטעגנַײרא ךָאנרעד ןוא ,טאהעג טינ סעכַײש ןייק ןצנאגניא
 יז וצ טלקָאשעג ,ייר א ןיא ייווצ וצ רעדניק יד ןלעטשסיוא ןעמונעג ןוא לברא
 סָאד טכַײלגעגסױא ןעמעוו ,עלעביוטש א טלסײרטעגּפָארא ןעמעוו ןופ ,ּפָאק ןטימ
 רע סָאװ ,רעטייווצ א ןוא טַײקכעלטרעצ רעטצעל ןייא ןשיווצ ,יוזא ןוא ,לרענלעק
 :ןפורעגנָא ךיז רע טָאה ,רעדניק יד ןבעגּפָא טַײקכעלגעמ יד טאהעג ךָאנ טָאה

 טזָאל רעװ ?ךַײא טימ ןיילא ןייג םימיוסעי ענַײמ ןזָאל לעװ ךיא ,טסייה סָאװ --
 ...ייז טימ ןייג לעװ ךיא ?ןיילא ךַײא טימ רעדניק ענַײז סע

 -נעראפ ןזיוואב טינ טָאה רע ןעמעוו ,דניק ןקנארק םוצ ןעגנאגעגוצ זיא רע ןוא
 יד ףא ןעמונעג סע ,עופער יד ןבעגעגנייא םעד טָאה רע ןעוו ,עלעסַײמ סָאד ןקיד
 :ןפורעגנָא ךיז ןוא טנעה

 .רעדניק ,טמוק ---
 יד ןופ שָארעב ןעגנאגעגסיורא טנעה יד ףא דניק ןקנארק ןטימ זיא ןיילא רע

 ןיא קיטכיר טלעטשעגסיוא עלא ייז ןענייז יצ ,ייז ףא קידנקוק ,ןוא ענַײז רעדניק
 עלעסַײמ סָאד דניק ןקנארק םעד טצעזעגרָאפ ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ,ןעייר יד
 .ךעלעבַײט ייווצ יד ןגעוו

 ןוא עשנעג ףא ץאלפ-גאלשמוא םוצ טזָאלעג ךיז טָאה גוצ רעשרעדניק רעד
 סָאװ ,רעטומ רענעסָאשרעד רעד טימ טנכייצאב ןעוועג זיא עטיכש יד ּוװ ,עװָאּפוקָא
 רעטלא רעד .דניק ריא וצ טנעה עטקערטשעגסיוא טימ שריה א יװ ןפָאלעג זיא
 -רָאפ קידנצכערק ןוא רעדניק ענַײז וצ טקוקעגמוא עלַײװ רעדעי ךיז טָאה רערעל
 :עלעסַײמ סָאד םענַײז עליוכ ןקניניילק םעד ןלייצרעד טצעזעג

 טפראוו ןעיטאבמאס רעד ןוא ...ןעקרָאװ ןוא ...ןעקרָאװ ךעלעבַײט יד ןוא ...ָאי --
 טינ ןענָאק ןוא ןרעדנא םוצ רענייא ןראג סָאװ ...ךעלעבַײט יד ןוא ...רענייטש טימ
 .יןעקרָאװ ןוא ןעקרָאװ ;ןעמוקרעבירא

 ךיז ןוא זדלאה ןראפ רערעל ןטלא םעד ןעמונעגמורא טָאה דניק עקנארק סָאד
 ,..טנייוועג ןוא םיא וצ טקירדעגוצ
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 יוזא זיא ןוא גוצ-רעדניק םעד ןופ ץיּפש ןיא ןייג טצעזעגרָאפ טָאה רערעל רעד

 ..ץאלפ-גאלשמוא םענופ ףיס רעד ןיא ןדנווושראפ

 רעדניק יד טריפעגסיורא טָאה עמ יװ ,םעד ךָאנ זיא יקציטאימעס רעטלא רעד
 טלָאװעג טינ טָאה רע .רעטצנעפ םוצ ןעגנאגעגוצ טינ רעמ ,ץאלּפ-גאלשמוא םוצ
 וצ טראטשעגניירא רעטצנעפ ןכרוד ךיז טָאה סָאװ ,למיה לקיטש עקיטיוק סָאד ןעז
 ,רעזייח ענעכַארבראפ יד טימ סאג יד ןעז טלָאװעג טינ טָאה רע .בוטש ןיא םיא
 ,טאהעג עריומ טָאה רע .רעדניק יד ןופ ריצאּפש ןטצעל םעד טקוקעגכָאנ ןבָאה סָאװ
 םענופ לדנקראּפ ענעכָארבעצ סָאד ןגיוא יד ןיא ןָאט ףרָאװ א םיא ךיז טעװ רעמָאט
 רעטנוא טצנאלפראפ ןבָאה רעדניק יד סָאװ ,ןסקיוועג ענעטָארטעצ יד ןוא ןטרָאג
 ,לוטש םענעקנוזעגנַיא ןַײז ףא ןסעזעג זיא רע .זיוה-םימיוסעי םענופ רעטצנעפ יד
 ןיא ןָאטעגנָא ןסעזעג זיא רע ליד םענופ ךייה רעד ףא ןעוועג טאמיק זיא סָאװ
 טינ ןוא ,סעיצקעל ןענעייל ןייג רע טגעלפ םיא ןיא סָאװ ,קָאר ןצראווש ןטלא ןַײז
 ךָאמ טימ א יװ ןיילא .ליד םוצ ןעקנוזעגּפָארא ךיוא זיא ןיילא רע יװ ,טקרעמאב
 א יוװ ,ןעזעגסיוא טָאה רע .רָאד ןטעגראהעגסיוא ןייז ןופ קיטשכָארב רענעסקאוואב
 ,דעגעב ןטלא ןא ןפרָאװעגפורא טעד ףא טָאה'מ סָאװ ,ָאטעג רעד ןופ לבעמ קיטש
 ,ןליופ ןופ סעריוד עשידִיי עצנאג ךָאנ עוויש טציז רע זא ,טכאדעג ךיז טָאה'ס

 קידנטלאה ,דרע רעד ףא לוטש םענעכָארבעצ ןַײז ןיא ןסעזעג יוזא זיא רע
 רעמ טלָאװעג טינ טשינרָאג טָאה רע .ןגיוא עטרעיורטעגסיוא ,עטלא יד ןסָאלשראפ
 ורמוא רעקידנעייגסיוא ןא יװ ,ןָאטעג גיוו א ךיז רע טָאה טַײצ וצ טַײצ ןופ .ןעז
 ץעגרע ןופ זיא סָאװ ,טניװ א ןָאטעג געואב א םיא טלָאוװ'ס יו ,רעגייז א ןופ
 א יו ,דרע רעד ףא םענַײז טעלקימ-םעקָאמ ןטצעל םעד טָא רעביא ןעגנאגעגכרוד
 טָאה רע .ןגיוא יד ןענעפע טלָאװעג טינ טָאה רע .טערעשט רעטגקירטעגסיוא קיטש
 םעד זיב ,ןגיוא עטכאמראפ טימ קידנציז ,יוזא טָא ,דרע רעד ףא ןייגסיוא טלָאװעג
 לָאז רע ,ןגיוא יד ,ןענעפע טלָאװעג טינ ייז טָאה רע .ץראה ןַײז ןופ רעדור ןטצעל
 טשינרָאג לָאז רע ,שטנעמ א סיוא טעז יוזאיוו ,טלעוו יד סיוא טעז יוזאיו ,ןסעגראפ
 ...שינעכעדעג רעטיוט ןַײז ןיא עליפא ריא ןּופ ןגָארטקעװא

 םיא אב ןוא ןיבור רעקירָאטסיה רעד םיא וצ ןעמוקעגניירא זיא'ס ןעוו ןוא
 ,ןָאטעגּפָא ךיז טָאה'ס סָאװ ,ןעזעג רע טָאה יצ ,רעטצנעפ םוצ קידנעקניוװ ,טגערפעג
 -סיורא ןיבור זיא רעפטנע ןא ןָא יוזא ןוא .טרעפטנעעג טינ םיא רעטלא רעד טָאה
 ,קירוצ ןעגנאגעג

 טציא ךיוא ןעמ טָאה טרָאד .עלא טלמאזראפ ןעוועג ןענַײז דרערעטנוא רעד ןיא
 ,לָאק עכעלשטנעמ סָאד .קנּוװ ןפא -- רעמ .ןגיוא יד טימ -- רעמ .קיניײװ טדערעג
 סָאד ,ךיז ןופ ןקיצנייא ןדעי טכארבעגסיורא טָאה ,ןעוועג טינ טציא זיא'ס ליטש יו
 ,ןעגנולקעג טינ ,ןגָאלשעג טציא טָאה לָאק עכעלשטנעמ

 ,טַיײקליטש רעטסערּפעג רעד טָא ןיא טביולרעד טינ רענייק ךיז טָאה ןָאט טסוה א
 ןופ טינ ךיז ןריר ןוא גנאל רעייז ןיוש ָאד ןעייטש ייז זא ,טכאדעג ךיז טָאה סע
 -סיורא ךיז ןבָאה רעדניק יד טימ סנגָאװטסאל יד טניז ,ןָא עגער רענעי ןופ --- ,טרָא
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 -ער יד ןופ ץלירג םעד ןרעה ייז זא ,טכאדעג ךיז טָאה'ס ,טָאטש רעד ןופ ןסירעג
 -רערעטנוא --- יז ןרעה סָאד טָא .רעדניק יד ןופ ןייוועג סָאד ןביוטראפ סָאװ ,רעד
 גנונעפָאה רעייז ןיא עטּפמעטעגּפָא טינ רָאנ ,עטנפָאװאבמוא ,עטעטנעּפעג ,עשיד
 .עמָאקענ ףא

 -טסאל רעדנא ןא ןופ ץלירג טימ םיור רעד טליפעגנָא טלמעד ךיז טָאה ץעגרע
 ןָאפ ןופ ןסירעגסיורא טָאה דרערעטנוא יד סָאװ ,ךעלדיימ טימ ןגָאװטסאל א .ןגָאװ
 ךיא ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,ןגָאװטסאל א .רעמעלק-דנאש ענַײז ןופ ,ץענ סשָארּפ
 ,ןגָאװטסאל םעד טלעטשעגּפָא טָאה ךאוו עטצעל יד ןעוו .רענאזיטראּפ יד וצ .דלאוו
 -רעטעברא-בלאה א ןיא טדיילקעג .עדגיוו ןעגנאגעגסיורא עקניבאק רעד ןופ זיא
 ,טימעג שירעגנויליווו ןוא טכַײל א רעייז טימ רָאנ ,עשָאבלאהי

 ,טקידנוקרעד ךיז לורטאּפ רעד טָאה --- ?ןיהּווװ ---
 יא ,ךעלדיימ יד ףא יא קידנעקניוו ,עדגיוו טרעפטנעעג טָאה -- ,טעברא ףא --

 ,רוטאדנעמָאק רעד ראפ ץלָאה --- .דלאוו ןפא
 | ?ןטנעמוקַאד ---
 ןוא רוטאדנעמָאק רעד ןופ ןבעגעגסיורא ,ריּפאּפ א ןעמוקאבסיורא טָאה עדגיוו

 ,ואטיל סנאה ןופ ןבירשעגרעטנוא
 ןָאטעג עווערעק א ןוא קעשאד םוצ רעגניפ ייווצ ןגָארטעגוצ טָאה לורטאּפ רעד

 ,דלאוו ןופ גנוטכיר רעד ןיא ּפָאק םעד
 םוצ ןרעטנעענרעד ןעמונעג ךיז ןוא ןָאטעג סיר א ךיז טָאה ןגָאװטסאל רעד

 ןיא ןרָאװעג ןעגנולשראפ ליבָאמָאטװא רעד זיא םורא ןטונימ עקינייא ןיא .דלאוו
 יד ןופ רערעדעי וצ טקערטשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעמייב רעטנזיוט ןופ סמערָא יד
 -ידוועגניז אזא טימ ןוא רעטעלב ןופ שיורעג ןקיטסבראה-גנוי טימ עטעוועטארעג
 טַײקטגאוועג רעכעלשטנעמ וצ ביול רעקיבייא טימ ,ביול טימ ןוא טַײקליטש רעק
 ,טסַײג-ַײרפ ןלעבָאנ וצ ןוא

 סָאװ ,טנעמוקָאד םעניא ןָאטעג קוק א לָאמאכָאנ עדגיוו טָאה טלמעד טשרע
 ,קנאלב ןטעוונאגעג א ףא ןבעגעג ריא טָאה טנאשזרעס רעשישטַײד רעטנאקאב רעד
 ,ייבראפ זיא ראפעג יד זא ,םעד ןיא טלפייווצעג טינ עגער ןייק רעמ ןיוש ןוא

 טנאשזרעס ןשישטַײד םעד ןגעוו ןָאטעג טכארט א ךָאנ יז טָאה קידנפיולייבראפ
 יז סָאװראפ ,םענָאּפ סָאד ןעירב ןעמונעג עלַײװ א ריא טָאה'ס ןוא ,ואטיל סנאה
 ,שטַײד א ןופ ףליה רעד טימ ךיז טצונאב

 שטַײד ןייק טינ רָאג רע זיא רעשפע ?רעטלעטשראפ א ךיוא רע זיא רעשפע ןוא
 ןשישטַײד םעניא טניד לטע יוװ טקנוּפ ,יימרא רעשישטַייד רעד ןיא זיולב טניד ןוא
 ,קנאדעג א ןפָאלעגכרוד לענש-ץילב ריא זיא --- ?ןארָאטסער

 -עג טיירגעגוצ זיא'ס ּוװ ,ןארָאטסער רעד ןעגנאגעגכרוד זיא ןגיוא עריא ראפ
 טָאה ןטכירעג ןופ טַײקטלּפענראפ רעקאמשעג ןיא .דלאוו ןראפ לריּפאּפ סָאד ןרָאװ
 קאילָאּפ רעד ןוא ואטיל סנאה שטַײד רעד ,לטע ענעגָארטױאפ א טלדניוושעג
 טרוק שטַײד א ךָאנ ןוא ,טקעדעגפוא טָאה לטע סָאװ ,ָאלדיבַאק קעשיצנארפ
 | ,עפפוטש
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 ףא ןענַײז'ס סעקישטאה לפיוו -- ,ןָאטעג ץפיז א יז טָאה -- ,רענַײמ טָאג --

 !ןעלטע ףא ,ןפרָאװראפ טרָאד ריא
 -ראפ א טָאה עדגיוו ןוא ,ןגָארטעג ךיז טָאה ךעלדיימ יד טימ ןגָאװטסאל רעד

 ןוא עטרעטאמראפ א טלמערדעג-בלאה סעכייר עקידנקלעוו עסיז יז ןופ עטרעקיש

 "יישראפ טנָאמרעד ךיז טָאה יז .טנָאקעג טינ יז טָאה ןּפָאלשנײא .עטגערעגפוא ןא

 -רעבירא ךַײלג ךיז ןוא ,טַײצ רעטצע? רעד ראפ ןעשעג ןענַײז סָאװ ,ןלאפוצ ענעד

 טימ ָאטעג ןיא טקישעגקעווא טָאה יז סָאװ ,ןשטנעמ םעד ףא קנאדעג ןיא ןפרָאװעג

 "אב ןעמוק ןזַײװאב שטנעמ רעד טעװ יצ .שטַײד ןשיליוּפ םעד ןגעוו סעידעי יד

 ,טקיורמואב רעייז יז טָאה סָאד ?םעלָאשעב ךרוד רע טעװ יצ ?ָאטעג ןיא סנטייצ

 רעקיזָאד רעד ּוװ ,ןארָאטסער ןיא דליב סָאד ןעגנאגעגכרוד זיא ןגיוא עריא ראפ

 ןיא ןיוש טָאה רע זא ,טלייצרעד טָאה רידנומ ןשישטַיד םעד ןיא לגיופ דעשיליוּפ

 -ראפ ןטסימוא ייז טזָאל רע זא .עיצאזינאגרָא עשידרערעטנוא עצנאג א טנאה רעד

 רָאנ טָאה ,לטע ,יז ןוא .גנאפ ןרעסערג א ןבָאה לָאז רע יידעק ,זַיײרק םעד ןרעסערג

 "גַײרא ףא לעיצעּפס -- ץלאז ןוא ריב טכארבעג עליו רעדעי םיא קידנליפטימ

 -עג עלַײװ רעדעי ןוא --- ,ָאלדיבָאק קעשיצנארפ ביל טָאה יוזא --- ,ריב ןיא ןטיש

 "עגקעווא קירוצ ןוא טקידיײלעגסיוא םיא ,רעכעב-שא םעד לשיט ןַײז ןופ ןעמונ

 -טכע יד ןופ ךעלקילג ןעוועג ןוא זָאלג עבלאה יד ןטיבעג עלַײװ רעדעי ןוא טלעטש

 ...רעכוזאב עשיליופ
 :עדגיװ ,ּפָאק ןיא ךיז אב טגיילעגרעביא ץלא סָאד טציא ךיז יז טָאה

 ןזיײװאב ייז ןלעוו יצ ?סנטַײצאב ןבעגרעביא ץלא סָאד ןזייוואב רע טעװ יצ ---

 ?ןעלטימנגעק ןעמענָא סנטייצאב
 טפעשיקעג דלאוו רעד טָאה םורא ןוא ,ןגָארטעג ךיז טָאה ןגָאװטסאל רעד ןוא

 ןוא ,רעמייב ןציּפש ןופ שיור ןליטש טימ ץראה סָאד טליפעגנָא ןוא טגיווראפ ןוא

 ןוא ,רעטעלב עקידנלאפ ןופ ךרָאש טימ ןוא ,ךעלעטניוו עטכַײל ןופ גנאזעג טימ

 ןוא ,ןרעדנא םעד ףא גייווצ ןייא ןופ רעביא ןעילפ סָאװ ,לגיופ ןופ ךָאפעג ןטימ

 רעטעלב יד ךרוד ןוא ןגַײװצ יד ןרוד ךיז טסַײר סָאװ ,למיה רעקיטש ענייר טימ
 ,ץלא ןגעוו קילבנגיוא ןא ףא ןסעגראפ טכאמ ןוא

 רע .טַײז רעשירא רעד ןופ שטנעמ א ןעגנאגעגניירא ָאטעג ןיא זיא גָאטראפ

 קידנלעטשּפָא טינ ןוא ךיז קידנקוקמוא טינ ,ןסאגדָאטעג יד רעביא ןעגנאגעג זיא

 טָאה רע .סערדא ןכעלטקניּפ א טאהעג טָאה רע .טַײקירעגַײנ ןופ ,יוזא טאלג ךיז
 ןעוועג זיא סָאד .ןקיטעּפשראפ טינ -- טּפיוהרעביא .עבאגפוא טכעלטקניּפ א טאהעג
 ,טגָאזעגנָא םיא טָאה עדגיוו סָאװ ,עטסקידנטיידאב סָאד

 רעשידרערעטנוא רעד טלמאזראפ ןעוועג זיא ,טלַײעג טָאה רע ןיהּוװ ,טרָאד ןוא
 ,באטש

 טינ טימ רָאנ ,רעצרעה עטנערבעגרעביא טימ ,עטשיוראב ןוא ענעגָאלשרעד
 .ןַײּפ ןיא ןוא ייוו ןיא זדלאה ןרעביא זיב ןענאטשעג ייז ןענַײז ,ןרָאצ םענעשַאלראפ
 יד ,רעדניק יד ןופ דליב עטסכעלקערש סָאד ןטָארטענּפָא טינ זיא ןגיוא ערעייז ןופ
 -דלָאג קירנעה רערעל ןטלא םעד טימ ,ץאלּפ-גאלשמוא םוצ ױרטסילָאק עטגָאיעג
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 .קאשטרָאק שונאי ןעמָאנ ןרעטנוא טנעקעג טָאה ןייטש רעשיליוּפ רעדעי סָאװ ,דימש
 רענייא רעדעי טָאה ןפייר ענרעזייא טימ יוװ .טכאנ יד טצעזעג טָאה ןגיוא ערעייז ןופ
 -ראפ טימ .ןסירעגפוא ןרעװ טינ םיא ןופ לָאז רע ,קעטייוו םעד ןדנובעגרעביא
 עשידרערעטנוא יד ,ןענאטשעג יז זיא ןרעדָא ענעגיױצעגנָא טימ ןוא ןייצ עטסערּפ
 רעד ןטימניא ןופ ןבילקעגפיונוצ רעהא ךיז ןעמ טָאה סָאד .שיט א םורא ,עביסעמ
 .שָארפ ןָאפ ָאטעג ןיא רעדניק יד ןופ רעקנעה םעד לייטרוא ןא ןגָארטסיױרא טכאנ

 -ירכ א טימ םיא וצ טדנעװעג רעדנאסקעלא ךיז טָאה --- ,שועדאט ,ביירש --
 ,עטלמאזראפ עלא ףא ןגיוא עלָאמש יד טימ קידנקוק ,םיטש רעקידנעּפ

 -אּפ קיטש א ךיז ראפ טגיילעגקעווא ,שיט םאב טצעזעגקעווא ךיז טָאה שועדאט
 .דרערעטנוא רעד ןופ רעטכיר -- םירייוואכ עלא ףא ןָאטעג קוק א ךיוא ןוא ריּפ

 -נוא עלא וצ טדנעוועג רעדנאסקעלא ךיז טָאה -- ,ןלעטשפוא ךיז טעב ךיא --
 ,רעלדרערעט

 .טלעטשעגפוא ךיוא ךיז טָאה שועדאט .רעירפראפנופ ןענאטשעג ןענַײז עלא
 .טייקכעלרעַײפ רעכעלנייוועגרעסיוא ןא טימ ןדלָאמעג טָאה רעדנאסקעלא ןוא

 רעלדנעטשפוא-ַָאטעג יד ןופ לאנובירט ןשידרערעטנוא םענופ ןעמָאנ ןיא --
 - ןסיש ךרוד טיוט םוצ טעּפשימראפ שָארפ ןָאפ טנוה-ָאּפאטסעג רעד טרעוו

 םעד ןרעדנאסקעלא ןבעגעגרעביא םיא ,לייטרוא םעד ןבירשעגנָא טָאה שועדאט
 רעד זיא ךָאנרעד .טעמסאכעג ןיילא ךיז רע טָאה ךָאנרעד .ןענעמסאכ ףא ןטשרע
 -יסכ ןַײז טגיילעגקעווא טָאה רענייא רעדעי .טנאה וצ טנאה ןופ ןעגנאגעג לייטרוא
 ,ןבעל סָאד יו ,עמ

11 

 רעשינעילאטיא רעד ןישאמ רעיולב א ףא ןרָאפעגוצ זיא ָאטעג ןופ רעיוט םוצ

 ' ,לוסנָאק

 םעד לוסנָאק ןראפ טנפעעגפוא טָאה טָאּפאק םענופ דנאר ןפא עלעדנעפ סָאד

 סָאװ ,טנאוו רענלגיצ רעביוט רעד רעטניה ןדנווושראפ זיא ןישאמ יד ןוא ,רעיוט

 ,טלעוו רעד ןופ ַאטעג יד ןטינשעגּפָא טָאה

 ןעגנאגעג ןישאמ עשינעילאטיא עיולב יד זיא ָאטעג רעד ןופ ןסאג יד רעביא

 ןופ לרעטצנעפ םעד ךרוד ּפָאק םעד טקעטשעגסיורא טָאה רעפָאש רעד .םאזגנאל

 ןטניה ןופ .טפראדאב טָאה רע סָאװ ,רעמונ םעד ןוא סאג יד קידנכוז ,עניבאק רעד

 טָאה סָאװ ,לכיּפעט םעד ףא טנעלעגנָא ,לוסנָאק רעד ןסעזעג ןישאמ רעד ןיא זיא

 טעטכאבָאאב רע טָאה ןגיוא עטכאמראפ-בלאה טימ ןוא ,ץאלּפ-ץיז םעד טקעדעגוצ

 ,טאוורעזער םענופ ןעזסיוא םעד

 קידנפראוורעטנוא ,ןָאטעג בייה א עלַײװ רעדעי ךיז טָאה ןישאמ עטנאגעלע יד

 -עגעגסיוא ןשיווצ ןעגנירּפש ןעמונעג ךיײלג ןוא ,רישזאסאּפ ןטלעטשעגכיוה םעד

 טָאה לוסנָאק רעד .גראווכָארב ןוא רענייטש טימ עטרעגלאווראפ ,רעבירג ענעס
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 טקיטסעפעגוצ ןעוועג זיא סָאװ ,לטנעה םעד ראפ טנאה רעד טימ טּפאכעגנָא ךיז
 :רעפָאש םוצ ןָאטעג ךאמ א ןוא ,טַײז רעטכער רעד וצ

 ,רעליטש --
 םעד טּפאטעגנָא רעדער יד טימ טלָאװ יז יוװ ,יוזא טזָאלעג ךיז טָאה ןישאמ יד

 ,ךיז רעטנוא ןדָאב ןטעשאדראקעצ
 טנַאקעג טָאה רע ןוא ,טקיורמואב טינ רעמ ןיוש געוו רעד טָאה לוסנָאק םעד

 ןעגנוטכאבָאאב ענַײז ןישאמ רעד ןופ רעטצנעפ םעד ךרוד ןצעזרָאפ טרעטשעגמוא
 .ָאטעג רעד רעביא

 םעד ןופ רעפעשטימ לקיטש א ראפ טליפעג ךיוא ךיז ךָאד רע טָאה יוו-טינ-יוו
 סָאד .םזישאפ םענופ רעטָאפציירק רעד ןעוועג ךָאד זיא גנוריגער ןַײז .קרעוװ ןקיזָאד
 ןפאשאב טָאה'ס סָאװ ,ץלא ןוא .ןסעגראפ טינ לָאמנייק םעד ןגעוו טָאה ךייר עטירד
 ,םיור ןופ עזיוו רעקיטסַײג רעד טימ טריזיוו קיטכיזמוא ןעוועג זיא ,ךַײר עטירד סָאד
 גָאװ רעמ ןבעגעגוצ ָאטעג רעשידִיי רעד ןיא טסאג ןשינעילאטיא םעד טָאה סָאד
 ,ןגיוא יד ןיא ךיז אב טַײקיטכיװ רעמ ןוא

 ןוא רעיראב ןקידנטיידאבמוא ןא רעביא ןעגנורּפשעגרעבירא זיא ןישאמ יד ןעוו
 רעּפרעק ןבלאה ןטשרעבייא םעד ןָאטעג סיוא גייב א ,לקירטש-יצ א טימ יװ ,טָאה
 ֹוצ טלקָאש רישזאסאּפ רענעביוהעג רעד זא ,טכאדעגסיוא ךיז טָאה ,לוסנָאק םענופ
 ףרוד טעז רע סָאװ ,סָאד קידנקיטיגאב ןוא קידנעַײז םיקסאמ ,ּפָאק ןטימ ןיילא ךיז
 ,ןישאמ ןַײז ןופ לרעטצנעפ םעד

 ;רע טָאה ןעזעג ןֹוא
 "עק עטקיטשרעד .רעזַײה ענעכָארבעגניײא ןוא ןסאג עטעשאדראקעצ ,עװערָאכ

 עטּפָאטשראפ ,רעטצנעפ ענעגָאלשעגסױא .רעכעד ענעלאפעגנייא .רעביטש-רעל
 עלעגעוו א ןגעקטנא ןָא םיא טמוק ץעגרע ןופ .ךעלעשיק טימ רעדָא סעטאמש טימ
 ןיא .רעכיב טימ עלעגעוו א געוו םעד רעביא ךיז טּפעלש ץעגרע ןוא ,סעמ א טימ
 "מער ןיא ןענַאמרעד סָאװ ,רעמענעּפ טימ ןדִיי עטלא טנאּפשעג ןענייז --- עדייב
 "עג שירעלטעב א ךיז טגָארט ןפיוה עטרעגלאוועגנַײא ןופ .ןטערטרָאּפ סטדנארב
 קיטש א ךיז טרעגלאוו גָאר א ףא ץעגרע .ָאטעג יד ךעליירפ טכאמ סָאװ ,גנאז
 ץלא סע טעװעקאמסָאּפ לוסנָאק רעד .דרָאב א טימ עטָאּפאק א ןיא ץכעליוושעג
 ,טַײקכעלטירטוצמוא רעשירעגיז ןוא טעטסעיאמ רעשירָאטאטסוגעד טימ טאמיק
 -עגרעטנוא םיא טלָאװ יז יוװ ,ּפָאק ןַיז לקָאש א עלייוו רעדעי טיג ןישאמ יד ןוא
 ;ןגָאז לָאז רע ,ןבירט

 רעד ןיא ...טכארטראפ ןעוועג קרעוװ סָאד זיא ,ךעלטנגייא ,יוזא ...טמיטש ---
 ,..טנאה עשירעטסַײמ א ,עטסעפ א ,ערעכיז א ךיז טליפ גנוליפסיוא

 עקיזָאד סָאד ןכוואב ןבילקעג גנאל ןיוש ,ךעלטנגייא ,ךיז טָאה לוסנָאק רעד
 וצ גנוגיינ א ןיימעגלא ןיא טָאה רע .סנדיישראפ טרעהעג םעד ןגעוו טָאה רע .טרָא
 -ַאטָאפ ןקניניילק א טימ ייז רעביא ןעשזדנָאלב וצ ביל טָאה ןוא רעדליב-רעדיוש
 טָאה טציא .עיצקעלַאק ןַײז ראפ רעדאק םענעטלעז א ןסיירסיורא ןוא טאראּפא
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 ,קילָאטאק ןקיבײלגטכער א סלא יא טַײהנגעלעג יד ןפאשעג םיא ןיילא לאזקיש רעד
 א ןעוועטאר ןגעוו ךיז טלדנאה'ס .רעיצירטאּפ יד ןופ םאטשּפָא ןטַײװ א סלא יא
 -רעד ראפ טייהנייש עשינעילאטיא ןא ןוא טלעוו-רענעי ראפ עמָאשענ עשיליוטאק
 רעניטנערָאלפ א ןופ ווירב א טמעראוועג םיא אב ךיז טָאה שאט-םעזוב ןיא .טלעוו
 ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,רעטכָאט יד ןעוועטאר טעבעג א טימ עכַאּפשימ רעקילעדא
 -עג טָאה עכָאּפשימ עקילעדא יד .ןדַיי א טימ טיײקטארייהראפ ריא קנאדא ָאטעג
 ,דיי םעד ןגעוו ךיוא ןעגנוזַײװנָא ןבעגעג םיא ןוא לוסנָאק ןפא ןעגנונעפָאה טגייל
 ,רעלטסניק םעד

 ןיזומיל ןעיולב ןטנאגעלע ןַײז ןיא םאזגנאל ,לוסנָאק רעד ,ןרָאפעג יוזא רע זיא
 יז ןבָאה ריא ןופ סָאװ ,דרע רעד ףא ןדִיי ןופ עיצנאטס עטצעל יד טכאבָאאב ןוא
 -רענעי ףא ןעלקעּפרעביא טפראדאב ,םזישאפ םענופ טפירשרָאפ רעד טיול ,ךיז
 ,יוזא טקנוּפ ךיז ןופ ןסױטשעגּפָא ייז טָאה סָאװ ,טָאג רעייז ןופ םענעג ןיא טלעוו
 ,רעקלעפ עטריזיליוויצ יד ןסיוטשראפ יז ןבָאה'ס יו

 גנוטכאבָאאב עשיפָאסָאליפ טאמיק ,עקיור ןַײז רעביא םעצולּפ םיא טסַײר טָא
 ּפָאק םעד סיורא טקעטש רע .יורפ א ןופ יירשעג דליוו קידנסיירצראה א סעּפע
 יורפ א ךָאנ ךיז ןגָאי ןטסישאפ עטנּפָאװאב ייווצ יו ,טעזרעד ןוא רעטצנעפ ןכרוד
 יורפ יד :סָאש א טרעהרעד עמ .טסורב רעד וצ טקירדעגוצ ,עלעקעז ןריּפאּפ א טימ
 עטרעווילגראפ עריא ןופ סיורא טינ יז טזָאל עלעקעז ןריּפאּפ סָאד רָאנ .טלאפ
 לוסנָאק רעד ןוא ,רענעסָאשרעד רעד רעביא ןָא ךיז ןגייב ןטסישאפ ייווצ יד .טנעה
 "עז ןריּפאּפ א ָאטעג ןיא טלגומשעגנַײרא טָאה ןרעכערבראפ יד זא ,ךיז טסיוװרעד
 ,שזריה עלעק

 םענופ לגָאנ ןטימ ןוא ,עקשטנעה יד טנאה רעד ןופ ּפָארא טיצ לֹוסנָאק רעד
 יז .עצנָאװ רעטכער רעד רעטנוא ץארק ןטכַײל א ךיז רע טיג רעגניפ םעניילק
 ;ּפָאק ןַײז לקָאש ןקידנקיטעטשאב א טיג ןישאמ

 -ראפ יז ןלעו שרעדנא ...ייז טימ טינ ןעמ ןָאק שרעדנא ...טמיטש ,טמיטש --
 ענעריּפאפ ןעלגומש יוזא טָא רעקלעפ עשירא יד ןעגניווצ ןוא ...טלעוו יד ןּפאכ
 ,..שזריה טימ ךעלעקעז

 .רעטַײװ םיא טריפ ןישאמ יד ןוא
 רעטצעל רעד טָא ןיא ,ָאד רָאפ טייטש סָאװ ,עיצקא רעד ןגעוו טכארט א טיג רע

 טָאה םיא טימ סָאװ ,ץיוו םעד לכיימש א טימ ךיז טנָאמרעד ןוא ...עיצנאטסדןעדוי
 ןופ ענייא טקידנעראפ ץילב ןוא ץנאלג ליפיוזא טימ ןוא טנאגעלע יוזא רעלטיה
 :סעדער עכַײרטסַײג ענַײז

 םענופ עירָאטירעט רעד ףא טעװ רָאי ןקידנפיול עדנע זיב בוא זא ,רעווש ךיא;
 א ראפ ןכאמ ןיילא םיא ךיא לעװ ,דָיי רעקידעבעל ןייא ןבַײלב ןלױּפ ןקילָאמא
 ,"רעטסינימ

 טריטסעטא לָאמ קירעביא ןא לוסנָאק רעד טָאה --- ,קיניזפראש ןוא ףראש --
 ,ּפָאק ןיא ןָאטעג ןכער א יײברעד ןוא דנאלשטַײד ןופ רערויפ ןשיטסישאפ םעד
 ,רָאי ףָאס ןזיב ןבילבעג ךָאנ זיא'ס לפיוו
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 -- ,קנאדעג ןיא ךיז אב סנאלאב םעד ןכאמ ןעמונעג רע טָאה -- ,ָאי ,ונ --

 זיב ןוא .געטרעייפ עקיטסבראה יד .געטרעַײּפ ערעייז ןָא טקנוּפ ךיז ןבייה טציא
 ...ןבילבעג טינ ןיוש ךאס ןייק ,ךעלקריוו ,זיא ראי עדנע

 רעהא טּפאכעגּפָארא ךיז סנטייצאב טָאה רע סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג זיא רע ןוא

 עכעלטע ךָאנ ..ןדִיי םענופ עטריפראפ יד ...עמָאשענ עשיליוטאק יד ןעוועטאר ףא
 .טעּפש ןעוועג ןיוש טפָאװ'ס זא ,ךעלגעמ רעייז זיא'ס ןוא ,געט

 ןופ עיגָאלָאכיסּפ ראפ שינעדנעטשראפ טימ ,רענעראפרעד א שטנעמ א יװ

 יד וצ דָארג ןסאּפוצ רערויפ רעד ןָאק עיצקא יד זא ,טזָאלרעד רע טָאה ,ןשרעה

 ,ליטס סרערויפ ןיא טּפיוהרעביא ןוא ,לופטקעפע ןוא לארטאעט זיא'ס .געטרעייפ
 -רעד רעשפע .טימעג ןטגיילעגפוא טעשָאּפ ןופ .יוזא םאטס .ןדירפוצ ןעוועג זיא רע
 ןפא ,רעזייה ענעכַארבעגנַײא יד טימ ןסאג עטלּפירקעצ יד ןופ ןָאפ ןפא סָאװ ,ראפ
 ןוא ןבעל ןקידנעקנאצ םעד ןופ ןָאפ ןפא ,גראווכָארב םעד ןוא ךָארב םעד ןופ ןָאפ
 טקידנע ץעגרע ָאד סָאװ ,םעד ןופ ןָאפ ןפא ,ךעלדנע ,ןוא םיסיימ עטרעגלאוועגנַא
 סרעדנוזאב ןעוועג ןיזומיל ןעיולב ןַײז ןיא םיא זיא -- ,טלעוו יד ןשטנעמ ראפ ךיז
 טעלגעג ןוא ןגיוצעג ךיז רע טָאה ליפעג טוג-רָאלקמוא אזא סעּפע ןופ ןוא .ךעלטימעג
 -גיא יד ןגָאלשאב ןעוועג ןענַייז םיא טימ סָאװ ,שוילּפ ןכייו םעד טנאה רעד טימ
 םעניא ןעקנוזראפ ןעוועג זיא רע סייב ןוא .ןישאמ רעד ןופ ךעלטנעוו עטסקינייוו
 יד ךיז טָאה ,טלעוו רעכעלרעניא רענעגייא ןַיז ןופ דנאטשוצ םענעשוילּפ ןקיזָאד
 -נאמ רעקידנעשטראטס א טימ זיוה ןלאפעגנייא-בלאה א ןבעל טלעטשעגּפָא ןישאמ
 רעקיזָאד רעד ףא לרעטצנעפ א טימ ,*שָארלעש; א יו טקנוּפ ,ךאד ןפא טדראס
 .עוורוכ-טלאה ,בוטש-בלאה

 ;לוסנָאק םוצ םענָאּפ ןטימ טיירדשגסיוא ךיז טָאה רעּפָאש רעד
 .ןעמוקעג ןענייז רימ ...ץנעלעסקע רעַײא ---
 ,ןישאמ רעד ןופ לרעטצנעפ ןכרוד זיוה סָאד טכארטאב רעירפ טָאה לוסנָאק רעד

 םענעשוילּפ ןכעלטימעג םעד טָא ןופ ןייגסיורא :װעשַיי א טאהעג טלָאװ רע יוװ
 ,קירוצ ףא ןעווערעקראפ ןצנאגניא יצ ,ןיזומיל

 ןגיוא יד טימ ןעקניוו ןעמונעג רע טָאה -- ?ןיירא רעהא ןעמ טייג יוזאיוו --
 ,זיֹוה םעד וצ ןוא רעפָאש םוצ

 לָאז רעפָאש רעד .רעפָאש םוצ גנורעדנוווראפ טימ טלכיימשעג טאמיק טָאה רע
 רָאנ .סולשאב * ןעמענָא םענייניא ןלָאז יז ןוא ,רע יוװ ,ןרעדנוווראפ יוזא ךיוא ךיז
 -עג טינ לכיימש ןייק ןוא טכיזעג קיטליגכַײלג א טימ ןענאטשעג זיא רעפָאש רעד
 -עג ןוא םיא ףא טקוקעג ךעלרעּפמיײשאב טָאה ראה רעד שטָאכ ,ראה ןַײז וצ ןָאט
 עטרילָאּפעגּפָא סָאד טנפעעגפוא זיולב טָאה רעּפָאש רעד .טַײקרעילימאפ ףא טראוו
 טשינרָאג רעמ זיא לוסנָאק םעד ןוא ,ןישאמ רעד ןופ ?ריט עיולב ץנאלג-לגיּפש זיב
 ,ןישאמ רעד ןופ ןייגסיורא יו ,ןבילבעג טינ

 רעד ןיא ,עשָאבלאה ןייז טניישאב ןבָאה סָאװ ,ןטנעמוזַאּפ ענעדלָאג יד ןיא
 ןעלסקא יד ןופ ןכָארקעג ןענייז סָאװ ,סענולאג יד ןיא ,ךעלעזנערפ טימ טוח רעכיוה
 עקסנאגאלאג א יו ,ןעזעגסיוא לוסנָאק רעד טָאה ,רענלָאק םענעדלַאג-בלאה םוצ

297 



 ןיא טכאמעג גנודיילק עטנאגאווארטסקע יד טָאה קורדנייא ןרעסערג א ךָאנ .ןָאה

 "ידנעשטראטס רעד טימ לביטש םענופ ןוא סאגדָאטעג רעמערָא רעד ןופ טכיזעגנָא

 .לרעטצנעפ א טימ *שַארלעש; א יוװ ,ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,עדראסנאמ רעק

 םענופ גנוטיילגאב רעד ןיא ,רענעגיובעגסיוא-בלאה א ,לֹוסנָאק רעד זיא ךָאד

 םעד ןעזרעד טָאה רע ּוװ ,עדראסנאמ רעד ןיא ךייה רעד ןיא ןגיטשעגפורא רעפַאש

 ,רעלטסניק רעד ,ןענאטשעג זיא רע .רעטסנעּפשעג ןופ טלעוו א ןשיווצ רעלטסניק

 א טםימ ןוא טנאה ןייא ןופ רעגניפ ןבָארג ןראפ טעּפעשטראפ ערטילאּפ רעד טימ

 םעד ֹוצ ּפָאק םעד טיירדעגסיוא רע טָאה יוזא ןוא ,טנאה רעטייווצ רעד ןיא לזדנעּפ

 ,םענעמוקעגניירא

 ךעלקילבנגיוא םענעמוקעג םעד ןיא טָאה ָאדראנרעב עינאנאכ רעלטסניק רעד

 יד ןָאטעג ץנאלג א ךעלקנערק םיא אב ןבָאה'ס .עלועג ןופ ךעייר םעד טליפרעד

 ,עלעראמכ א יוװ ,ךרוד ייג א יז רעביא ןבעגעג טָאה טייקטכיַײפ עלעבייה א .,ןגיוא

 "ראפ ןיא ןענופעג ךיז טָאה רעכוזאב רעכיוה רעד רָאנ .גנושירפּפָא ןָא טגָאז סָאװ

 ןעמונעגרעטנוא רע טָאה ריא בילוצ סָאװ ,יד טנגעגאב טינ טָאה םיא .טייהנגעל

 .ָאטעג רעד רעביא עזייר עקאמשעג סינ ץנאג יד טָא

 יד טימ טנאקאב סאכאילגער-לא יוזא ךיז טָאה לוסנָאק רעד יוװ ,םעד ךָאנ ןֹוא

 ,עדראסנאמ רעד ןופ טנעוװ עקידנרעמעד יד טּפעלקאב ןבָאה סָאװ ,רעטסנעּפשעג

 :רעטסנעּפשעג עקיזַאד יד ןופ רעפעש םוצ טדנעוועג ךיז רע טָאה

 ?אלעשטראמ יורפ יד זיא ווו ---

 .לוסנָאק רעה ,ךריק ןיא ---

 רעד טרעזאכעגרעביא טַײקנדירפוצ רעטכירעגמוא טימ טָאה -- ?ךריק ןיא ---

 .רעפטנע סרעלטסניק םעד לוסנָאק

 ןיא ךריק רעשיליוטאק א ןופ ןיזמוא םעד ןיא טּפאכעג טינ עליפא ךיז טָאה רע

 -אטיא יד זא ,עידעי רעד ןופ טסיירטעג ןעוועג רע זיא יוזא ,ָאטעג רעשידִיי רעד

 ,ָאטעג ןיא שינעייטשראפסימ א בילוצ ןלאפעגניירא זיא סָאװ ,רעטכַאט טשינעיל

 "עג ןיוש סָאה גנושארעביא עקיזָאד יד ןעוו ןוא .ךריק רעד ןיא ןסעגראפ טינ טָאה

 :טריסערעטניראפ ךָאד ךיז רע טָאה ,םירווייא עטסיירטעג ענַיז עלא טליפעגנָא טאה

 . ?ךריק עשיליוטאק א ָאטעג רעשידִיי רעד ןיא טמוק יוװ רעבָא --
 טָאה בוטש ןיא זא ,קורדנַײא ןטשרע ןַײז ןרילראפ ןביוהעגנָא טָאה עינאנאכ

 -ערעטניראפ ערעייהעגמוא סלוסנָאק םעד .עלועג ןופ ךעייר רעד ןסירעגניירא ךיז

 ןוא ,ןבשזעכ םעד ףא טרעטנימעגּפָא לסיב א םיא טָאה ךריק רעד טימ טַײײקטריס

 "רעד םיא רע טָאה םיטש ןַײז ןיא טַײקטּפעשעגסױא רעכעלריטאנ רעד טימ ןיוש

 ;טרעלק

 קידעגג טָאה טכאמ יד ..עמרוט רעד אב ...ךריק א ןאראפ זיא ָאטעג ןיא ---

 סָאד ןעמונעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןדִיי יד ראפ טסנידסעטָאנ ןטכירּפָא טרָאד טביולרעד

 ..ָאטעג ןיא ןרָאװעג ןבירטראפ ךָאד ןענייז ןוא ןביולג עשיליוטאק

 -ראפ רע יװ טקנוּפ ,טסאג רעשינעילאטיא רעד ,טשינרָאג טינ טייטשראפ רע

 .טנעוו יד ןגיילאב סָאװ ,רעטסנעּפשעג יד ןיא טשינרָאג טינ טייטש
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 ?ךריק רעקיזָאד רעד ןיא טסנידסעטָאג ּפָא טכיר עשז רעוו זיא ---

 ...זדנָאיסק רעטכע ןא .ץנעלעסקע רעַײא ,זדנָאיסק א --

 יװ -- .לוסנָאק רעד ןרעדנּוװ ןעמונעג רעמ ךָאנ ךיז טָאה --- ?זדנָאיטק א --

 ?זדנָאיסק רעטכע ןא ?זדנַאיסק א ָאטעג ןיא טמוק

 רעד ןיא זא ,ערטילאּפ יד טנאה רעד ןיא טלאה רע זא ,ןסעגראפ טָאה עינאנאכ

 "גרילוקיטסעשז ןוא .עלעטשרעב ענעקנורטאב-בראפ סָאד רע טלאה טנאה רעטייווצ

 ;לוסנָאק םעד טרעלקרעד רעטַײװ רע טָאה ,עדייב טימ קיד

 .ָאטעג ןיא ןרָאװעג ןבירטראפ ךיוא זיא זדנַאיסק ועד ---

 "נעלמאטש טאמיק טָאה -- ..?ָאטעג ןיא ...ןרָאװעג ןבירטראפ .,,זדנָאיסק רעד ---

 -ראפסימ עטייווצ א ...שינעייטשראפסימ א -- .לוסנָאק רעד טרעזאכעגרעביא קיד

 ?ןעמיטש סָאד לָאז -- .ךיז ראפ טלמרומעג לוסנָאק רעד טָאה -- ,שינעייטש

 :טַײקטלמוטעצ רעד ןופ טריפעגסיורא םיא טָאה רעלטסניק רעד רָאנ

 -ענג יד טָאה ...רעטדאמשעג א .דִיי רענעזעוועג א ךיוא זיא זדנַאיסק רעד --

 ..ןטציירקעג םוצ ..ןסוטסירק וצ טַײקירעהעגנָא ןַײז טנעקרענא טינ טכאמ עקיד

 ןיא ךיז טניפעג רע ּוװ ,טסּוװעג טינ ןצנאגניא ןיוש לוסנָאק רעד טָאה טציא

 טנָאקעג םיא טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןקיצנייא םעד ףא טקוקעג טָאה רע .טלעוו רעד

 רעד רָאנ .רענעילאטיא ןא ,רעּפָאש ןַײז ןעוועג זיא סָאד .ןליפטימ ןוא ןייטשראפ

 ןוא .ּפָארא טקוקעג טָאה רע .ראה ןַײז ףא ןגיוא יד ןביוהעגפוא טינ טָאה רעפָאש

 ירעדליב טימ ןעגנאהאב ןעװעג ןענַיז סָאװ ,טנעו יד ףא -- טַײצ וצ טַײײצ ןופ

 י"וועִיי, דליב א ןעגנאהעג זיא'ס .ןוויטָאמ עשילביב טימ רעדליב .עקירעיורט רעייז

 רעד ,טקוקעג רע סטָאה ."םִיאלָאשורעי ןופ סעוורוכ יד ףא והָאיעמרִיי, דליב א

 ןיא יו ,טרעמאלקעג רעטציא םיא ןיא ךיז טָאה סָאװ ,ראה ןַײז ףא רעבָא .רעפָאש

 "ראפ םיא טָאה'ס ּוװ ,ָאטעג ןיא עמָאשענ רעשיליוטאק רעטכע רעקיצנייא רעד

 .טקוקעג טינ רע טָאה ,ןגָארט

 "עגכיוה םעד ןציז ןטעבראפ טינ טָאה רע זא ,טּפאכעג ךיז טָאה עינאנאכ ןוא

 ןעמונעגּפָארא ,לזדנעּפ סָאד ןוא ערטילאּפ יד טגיילעגקעווא רע טָאה .ןאמ ןטלעטש

 ;לוסנָאק םעד טגיילעגרָאפ ןוא לוטש ןטסעפ-קיצנייא םעד ןופ טרעבלַאמ םעד

 ייץנעלעסקע רעייא ,טקידלושטנא ---

 יד םימ טנעװ יד ףא ןקילב ןפראוו ןעמונעג רעדיו טָאה ?וסנָאק רעד

 יו ןוא רעטצנעפ ןקיצנייא ןכרוד סאג רעד ףא ןוא רעפָאש ןפא ןוא רעטסנעּפשעג

 עטצָאלגעגסיוא זָאלניז ןוא קידמעליוג טימ ,טצעזעגקעווא ךיז רעטעשזָארָאװראפ א

 טליפרעד סעמע ןא ףא טשרע ךיז רע טָאה ,טצעזעגקעווא ךיז טָאה רע ןעוו .ןגיוא

 סָאװ ,יד םירווייא ענַײז עלא טימ ןָאטעג ךוז א לָאמארעדיוו ןוא םעווקאב טינ

 .ָאטעג ןיא ןעמוקעגניירא רע זיא ריא בילוצ

 ?ךריק ןופ ינעוולאס אלעשטראמ יורפ יד ןעמוק ףראד ןעוו זיא --

 עטמירקעגרעביא קיטש א ןעזרעד ,רעטצנעפ ןיא ןָאטעג קוק א טָאה עינאנאכ

 יד טימ טצנאלגעגסיוא ןוא טָאטש לייט רעטדנעשעג רעקיזָאד רעד ןופ עסאמירג

 ;ןגיוא

209 



 ןופ ןיוש ךיז טָאה טסנידסעטָאג יד .ןעמוקניירא דלאב ףראד יז זא ,ןיימ ךיא ---
 ,טקידנעעג גנאל

 -למוטעצ ןפרָאװעג טָאה רע .טרָא ןא ףא ןסעזעג טינ ךָאד ךיז זיא לוסנָאק םעד
 -שטנעה יד קידנעיצּפָארא ,ןוא רעפָאש ןפא ,טנעוו יד ףא ,ןטַײז עלא ןיא ןקילב עט
 ;טגערפעג ענייבעל-ענייב רע טָאה ,קידנעיצפורא קירוצ ייז ,סעק

 ?ןענאדנופ ךריק יד טַײװ זיא --
 םעד ןזיוועג רעגניפ ןטקערטשעגסיוא ןא טימ ןוא ןגױבעגנָא ךיז טָאה עינאנאכ

 .סנענָאטעגנָא ןא ,עלעדַײבעג קיטראמערוט ןיילק א ףא רעטצנעפ ןכרוד לֹוסנָאק
 טָאה סָאװ ,למעלייצ ךעלגנעל ןוא לָאמש א טימ עלעקלעמראי ןכָארקענּפָא ןא ןיא
 :ָאטעג רעצנאג רעד ףא טקוקעג טַײז א ןופ

 ,ץנעלעסקע רעַײא ,ןענאדנופ יז טעז עמ ---
 -ָאד םעד ףא ןגיוא יד טלעטשעגנָא ןוא ןגיובעגנָא ךיוא ךיז טָאה לוסנָאק רעד

 ,למעלייצ ןקיז
 סָאװ ,ןפיוה עטמירקעגרעביא יד טימ ןעמאזוצ ךעלסעג ענעגָאלשרעד יד ןשיוצ =
 -נייא רעד סָאװ ןוא סעַײכ ןעמיס ןטצעל םעד ןכָארבעגסיױא טָאה ייז ןופ רערעדעי
 ,ןברוכ ןוא טַײקמערָא ,עלָאלעי ןוא ןייועג ןעוועג זיא ןבעל ןופ ןעמיס רעקיצ
 ןטצעל םעד טימ לטרעפדןדִיי ןטמאצעגּפָא םעד טָא ןיא --- ,עסיסג ןוא סענָאשקא
 עלעכריק עשיליוטאק סָאד טָאה עטלייטרוראפ ןוא עטגָאיראפ ןופ ץכערק-שעיי
 ,לכיימש רעשינָאריא ןא סנצעמע יוװ ,ןעזעגסיוא למעלייצ ןכעלגנעל ןוא ןלָאמש ןטימ

 ןצנאג םעד ןפָא ןענאטשעג ןענַײז סָאװ ,ןריט עטצינשעג ןוא עכיוה יד ךרוד
 סָאד .ןטקיציירקעג םענופ טכיזעג עקידנדַײל סָאד ןעזעגסיורא ךיז טָאה ,גָאט
 ,דימָאט-ריינ א ןופ ןטכיולאב ןעוועג ןענייז ןקאב עכיילב יד טימ עלעדרעב עכעלבלעג
 ךיז טָאה'ס ןוא .ןַײש עקידנעקנאצ טאמיק ,עכעלקנערק א ייז ףא ןפרָאװעג טָאה סָאװ
 דיי א רָאנ ,ךריק רעד ןופ סיורא טקוק רעטקיציירקעג רעד טינ זא ,טכאדעגסיוא
 ןעמ טלָאװ ,עלעברָאט א ןוא ןקעטש א ןגיל םיא ןבעל לָאז סע ןעוו .ָאטעג רעד ןופ
 ןבָאה ןשטַײד יד ןכלעוו ,רעד .ןאמערָא רעד .ןעמלאז זיא'ס זא ,ןעניימ טנָאקעג
 -עמלאז אב ,םיא אב ...עטאל ןייק טאהעג טינ טָאה רע סָאװ ,ראפרעד טעגראהרעד
 ,יוזא טקנוּפ ןעזעגסיוא םענָאּפ ענעטילעגסיוא ןוא עטרעגָאמעגסיוא סָאד טָאה ,ןענ
 -סיורא טָאה םענָאּפ סנעמלאז סָאװ ,דיישרעטנוא םעד טימ ,ןטקיציירקעג םעד אב יו
 רעטקיציײרקעג רעד ןוא ָאּפאטסעג רעד ןופ רעיוט ןטראּפשעגפוא םעד ךרוד טקוקעג
 .ךריק רעד ןופ ןריט עטצינשעג ענעּפָא יד ךרוד סיורא טקוק

 עװערָאכ יד טימ ,ךריק רעד ןופ עלעדיײבעג סָאד ,טבעלעגנַײא סע ךיז טָאה ךָאד |
 .טַײלעמערָא יד טימ זדנָאיסק רעד יװ ,ָאטעג רעד ןופ רעזייה

 א יו יא ,לכיימש רעשינָאריא ןא יוװ יא ,ָאטעג ןיא ,ךריק יד ,ןענאטשעג יז זיא
 טָאה סָאװ ,עיגילער רעכעלטסירק רעד ןופ טפאשדנאזעג יד יװ יא ,גנונָאמרעד
 רעד ןיא יא ,סענָאשקא רעייז ןופ זַײרּפ רעד ןיא יא ןדִיי יד ןענַאמרעד טפראדעג
 ,עטָאראכ רעייז ןופ טַײקיזָאלטרעװ

 -ָאג יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה ךריק ןיא ןעוו ,טנװַא ןדעי ןוא ירפרעדניא ןדעי
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 יז ןעגַייז ןרָאי-רעדניק יד ןיא .םידָאמושעמ יד ןעמוקעג ןיהא ןענַײז ,טסנידסעט
 יז ,שערדעמסעב ןיא וועריײמ וצ ןוא סירכאש וצ ןעגנאגעג יוזא טקנוּפ ,עמאטסימ
 זוא קיטכרָאפסטטָאנ ןוא טגרָאזראפ ןעגנאגעג ךריק רעד וצ געוו ןצנאג םעד ןענייז
 .דיי-ָאטעג ןטסָארּפ א טימ ןשימסיוא טינ עלילָאכ ייז לָאז עמ ,יוזא ןטלאהעג ךיז
 ,ןטוגטינ א ןופ יװ ,טמעלייצעג ךיז ייז ןבָאה ,דָיי א טנגעגאב ייז ךיז טָאה'ס ןעוו
 םעד ראפ טָאג טקנאדעג סרעדנוזאב ןוא םעטָא ןא ןָא ןעמוקעג ייז ןענַײז ךריק ןיא
 ןופ רענייא רעדעי טָאה -- ,ָאד .םעלָאשעב ןעגנאגענּפָא זיא געוו רעד סָאװ ,דָאנג
 .ראפעג רעסיוא סלאפנדעי סעליפט יד ןופ טַײצ רעד ףא ןעמ זיא --- ,טסּוװעג ייז

 טימ ןוא םידָאמושעמ -- םילעלאּפסימ טימ ךריק עשיליוטאק א ןעוועג זיא'ס
 א .יי"לעלאה; ןיא ןענָאמרעד סָאװ ,סעליפט טימ ןוא ...דעמושעמ א זדנַאיסק א
 ?ןסוזעי טימ ןָא ץלא סָאד ךיז רעק סָאװ .שערדעמסעב

 עמ םעליוא םעד ןשיוװצ ךריק רעקיזָאד רעד ןיא ענַיײז עוויורק עקיצנייא יד
 -טסניק םענופ יורפ יד ,ינעוולאס אלעשטראמ ,ןרענעילאטיא יד ןעוועג זיא םידָאמוש
 -םאלפ טימ טַײהניש א ,עמאד עטנאגעלע ןא -- .ָאדראנרעב עינאנאכ רעל
 זיא יז ,ןצראווש ןיא ּפָארא זיב טדיילקעג ,ןָאשויּפאק א רעטנוא רָאה עקידרעַײּפ
 טירטוצ ןטקיטכעראב ןוא ןכעלריטאנ א טאהעג טָאה סָאװ ,עקיצנייא יד ןעוועג
 ןיא ןעמוק טכאנרעדפא ןדעי ןוא ירפרעדניא ןדעי ךיוא טגעלפ יז ,ןטקיציײרקעג םוצ
 -ופ טסנידסעטָאג רעד טימ ןקיווק ךיז ןוא םידָאמושעמ ןדִיי יד טימ ןעמאזוצ ךריק
 ענעריולראפ סָאד טנַאמרעד ריא טָאה גנאזעג ןַײז סָאװ ,יטנעצניוו רעטָאפ םענ
 ,עילאטיא -- סריא דנאלמייה

 םעד ןאמ ןטבילעג ןגנוי ריא טימ יז טָאה גירק םעד ראפ שעדיוכ א ןצנאגניא
 ריא טָאה רע .ןליוּפ רעביא עזַײר א ןעמונעגרָאפ ָאדראנרעב עינאנאכ רעלטסניק
 ןבָאה סָאװ ,ןּפיט עשידִיי עסעמע ןוא ןטיײקכעלמיטרעטלא עשידִיי ןזַײװ טגָאזעגוצ
 זיא ןיילא רע .סרעטסַײמ עשידנעלָאה עטסעב יד ןופ ןטנװַײל יד ףא טגיילעג ךיז
 טימ גנורעטסייגאב ןַײז ֹוצ .ןליױּפ ןייק ןבעל ןיא לָאמ עטשרע סָאד ןרָאפעג ךיוא
 ץנערָאלפ ןופ ,ךעלקריוו ,ןוא .ןעוועג טינ גערב ןייק רָאג זיא עזַײר רעקיזָאד רעד
 ,רעטלאלטימ םעניא יו ,עשראוו ןופ ןסאג עשידִיי יד ןיא ןַײרא ייז ןענַיז

 עכיוה ףא ךעלעטיה עניילק ,רעמענעפ עסַײװ ןוא דרעב ענעשעמ עלעג טימ ןדִיי
 ןוא רעלַײמ עכעלטפאשנדַיל ,ןעגנוגעוואב עכיג ןוא ןגיוא עטשעלאכראפ ,סנרעטש
 "ורעי ןימ א -- סעילאה יד .לוָאב קיטש א -- סעקוועילאנ יד .קיטענָאפ עקידנעגניז
 םעד זיב רעלדנעה-ףיוה א ןופ --- ןדִיי יירעלאג עקיטכערּפ א ןוא .קראמ רעמִיאלָאש
 -ָאנעפ םעד וצ זיב רענרעל-דומלאט ןכיילב א ןופ ;רעבעװ ןטריציפילאווק עמאס
 זיב רעכיוס ןשיטאבעלאב-שידרע ןוא ןטיובעגטסעפ א ןופ ;רעריוװארג ןטסלאנעמ
 "דנעצ ןסעזאב טָאה סָאװ ,ןטנרעלעג ןכיוה א ןופ ןשטנעמ-טפול ןקיטלעוונעי א וצ
 זיב דיסָאכ ןטנערבראפ א ןופ ;ָאראגיפ םענעבירעג א ,ץעל א זיב ,ןכארּפש רעקיל
 ...רעדניק --- ןוא .קינרעסומ א זיב סנָאפלא ןא ןופ ;דעגאנסימ םענעסיבראפ א וצ
 עסיורג ןוא ,לכענק יד זיב טאמיק ,ךעלעקטָאּפאק עגנאל .ןלױּפ ןופ רעדניק עשידִיי
 קניניילק יד קידנעטש ,ךיז טכאד ,ייז ןיא ןעלדניווש סע סָאװ ,ןגיוא עקירעיורט
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 -אקשיצנארפ ףא ייז ןעייג ָא-עניוזא טָא ןוא .סעפסיוט ןופ ןוא עשאר ןופ ךעלעיסיוא
 עסיורג טימ ,רערעדנא רעד ןיא עווישעי ןייא ןופ --- עיּפילָאװָאנ ףא ןוא רענ
 וצ שערייּפ א סעּפע טייהרעקניליטש ,ךיז טכאד ,ןעלמרומ ןוא ןגיוא עקירעיורט
 עקיסַײלפ ןוא עניד טימ .סעכַאלעמלאב -- ןלוּפ ןיא רעדניק עשידִיי ןוא .טלעוו רעד
 עקניניילק .ךעלסערָאשעמ -- רעדניק ןוא .ןגיוא יד רעטנוא סנטָאש טימ ןוא טנעה
 ןופ טַײקטגרַאזראפ טימ רעדניק עניילק .ןבלעוועג עסיורג ןיא ךעלסערָאשעמ
 ,טַײלעמערַא ןריפ סָאװ ,רעדניק ןוא .טַײלעמערָא -- רעדניק ןוא .ענעסקאוורעד
 ןגָארטקעװא סע ןוא ןעז טפראדאב ןאלעשטראמ טימ ָאדראנרעב טָאה ץלא סָאד
 ןעז טפראדאב ךָאנ ןבָאה יז .עילעטא ןכעלרעדנּוװ רעייז ןיא ץנערָאלּפ ןייק קירוצ
 -ראפ ןענַײז סָאװ ,ןשינעפעשאב עשיטנאמָאר יד טָא ,ןליוּפ ןופ ךעלדיימ עשידִיי יד
 סָאװ ,רעטכעט ערעשָאק עשידִיי ןגעוו סעדנעגעל ןיא ןוא לסיַײװ רעד ןיא טביל
 עשיליוּפ יד ןופ טנעה יד ןיא ןלאפניירא טינ יידעק ,לסַײװ ןיא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה
 יד ,ןגיצ יד ןוא ,סעמאמ עשידִיי ןוא ,ןלױּפ ןיא ךעלטעטש עשידִיי ןוא .סעיבארכ
 עניילק ןעמ טגיווראפ ייז ןגעוו ךעלעדיל טימ סָאװ ,ךעלעגיצ עסַײװ-רָאלק ,עסַייװ
 -קראמ יד רעביא יַײרפ-ןוא-קנארפ םורא ךיז ןריצאּפש ,ןגיצ יד ,ייז ןוא .רעדניק
 עסַײװ יד -- רעטייווצ רעד ןופ ןוא ּפמוילּפ רעד טייטש טַײז ןייא ןופ ּוװ ,רעצעלּפ
 עשלטעטש ענעגנאגראפ עליטש --- רעדיוו ןוא ,קראּפ א --- ןטניה ץעגרע ןוא ...ךריק
 ,קיטנאמָאר

 -ראפ יז ןענַייז םעד טָאטשנָא רָאנ .ןעז וצ ןענאטשעגרָאפ ייז זיא רעציוא ןא
 .ָאטעג ןיא ןרָאװעג ןבירט

 ענעזעוועג טימ ךריק רעקניניילק רעד ןיא טסנידסעטָאג ףא טמוק אלעשטראמ
 װערָאכ ןוא ענעכָארבעצ א יז טעז עדראסנאמ רעד ןופ רעטצנעפ ןכרוד ןוא ,ןדִיי
 -ָאשעג ןוא ןסאג יד ףא םיסיימ ןוא רעקיטשכָארב ןופ טלעוו א .טלעוו ענערָאװעג
 ,עטרעלקראפ א ,גנאל ,גנאל רעטצנעפ םעד ךרוד טקוק יז .ןראוטָארט יד ףא ענעס
 ןסייוו סָאװ ,ןרעטלע עריא ןיא ..,עילאטיא ןיא ,ץנערָאלפ ריא ןיא ךיז טנָאמרעד ןוא
 .ןעמוקעגניהא זיא יז ּוװ ,טריסאּפ טָאה ריא טימ סָאװ ,טינ

 טנַײה טָאה רעקידיירּפ רעכעלרעדנּוװ רעד .ךריק רעד ןופ םייהא יז טייג טציא
 ףא ןעמוקעג ןענַייז סָאװ ,יד עלא .טנייוװעג טָאה יז זא ,עליפט יד טכירעגּפָא יוזא
 טָאה ,עקידנענייוו ןעזעג ייז טָאה יז ןעוו ןוא .טנייװעג ןבָאה ,טסנידסעטָאג רעד
 | .םאטשּפָא רעייז ןענאטשראפ טלמעד טשרע יז

 ץנערָאלּפ ריא ןגעוו טכארטעג ןוא ,אלעשטראמ ,םייהא רעטציא ןעגנאגעג יז זיא
 ָאד טָאה יז סָאװ ,םעד וצ גנורעטש עקילעפוצ א ָאטעג יד זיא יצ ,םעד ןגעוו ןוא
 ףא עדראסנאמ יד זיא יצ .ןצָאר סטָאג --- סָאד זיא יצ ,ןעז טפראדאב ןלױּפ ןיא
 ?דרע רעד ףא גנוניוװ עטצעל ריא ָאטעג ןיא בוטש רענעכַארבעגנַײא רעטלא רעד

 רעשינעילאטיא רעד טראוועג ריא ףא דלודעגמוא טימ טָאה עדראסנאמ ןיא ןוא
 -ליב טימ ענעגנאהאב יד ,טנעוו יד טקוקאב ךעלטנירג לַײװרעד טָאה רע .לוסנָאק
 טבַײלק רע זא ,רעלטסניק םעד ןזַײװאב ןוא טַײצ יד ןביירטראפ יידעק ןוא ,רעד
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 "עג םאזוקרעמפוא רעטשרע רעד ןיילא םיא רע טָאה ,ַײרעלָאמ ןיא רעדנאנאפ ךיז

 ;ןטנוויײל יד ףא טכאמ
 ?לביב רעד ןופ ---
 .ָאדראגרעב טקיטעטשאב טַײקנדירפוצ טימ טָאה --- ,לביב רעד ןופ --

 :רעגנעל ןטלאהראפ לוסנָאק רעד ךיז טָאה דליב ןייא אב

 ?וועִיי ןייז לָאז סָאד ---

 "נָאק ןטימ טדערעג טָאה רעלטסניק רעד סָאװ ,שינעילאטיא עלופטכארּפ סָאד

 זא ןוא דיי א םיא טימ טדער סע זא ,םעד ףא ןסעגראפ טכאמעג םעגעי טָאה ,לוס

 םעד ןשיווצ רָאנ .טסישאפ א ןופ ןּפיצנירּפ-ןסאר יד טימ טינ רעשפע טמיטש סָאד

 ,טסנוק יד ןוא ,ןכייצ-דניב א יװ ,אלעשטראמ ןענאטשעג זיא ןדִיי םעד ןוא לוסנָאק

 ,עיצינמא ןא יו

 ,טנעמָאמ םעד ןיא --- ,ןבעגעגוצ ָאדראנרעב טָאה -- ,ץנעלעסקע רעַײא ,וועַיי --

 ...ןייּפ ןסיורג ןַײז ןיא ןטסיירט םיא טניירפ יירד יד ןעמוק סע ןעוו

 :ןָאטעג טכארט א ןוא רעלטסניק םעד ףא ןגיוא יד ןביוהעגפוא טָאה לוסנָאק רעד

 טימ לביב רעצנאג רעד טימ זא ...טוט רע סָאװ ,ץלא סָאד זא ,טינ טסייוו רע;

 ןענַײז סָאװ ,יײרד יד טימ ןוא ,וועִיי ןטכאמעג ןַײּפ רעייז םעד טימ ןוא ,רעניַײז

 עגארפ א זיא'ס זא ...טיוט םעד טריסערדא ץלא ןיוש .,,זיא ,ןטסיירט ןעמוקעג םיא

 ."געט עטלייצעג ןופ

 ,ךריק רעד ןופ למעלייצ םעד ףא רעטצנעפ ןיא ןָאטעג קוק א לָאמאכָאנ טָאה רע

 יד יז וצ טקערטשעגסיוא ןוא רעדליב יד וצ ןגיוא יד טריפעגרעבירא רעדיוו

 :עקשטנעה רענעגױצעגּפָארא רעד טימ טנאה
 ?ייז ריא טכאמ ןעמעוו ראפ ---
 .רעפטנע ןקידלאב ןייק טאהעג טינ טָאה רע .טכארטראפ ךיז טָאה ָאדראנרעב

 טנעה יד טגיילעגפיונוצ רע טָאה .רעלעטשאב ןייק ןפורנָא וצ טאהעג טינ טָאה רע

 :ןפורעגנָא ךיז ןוא ,טעבעג-טָאג ףא יו ,טסורב רעד ףא
 .ץנעלעסקע רעיא ,ןאלעשטראמ ראפ ---

 ?ןאלעשטראמ ראפ --
 טָאה עמ ןוא ,קידנטיידאבליפ רעייז ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א טָאה לוסנָאק רעד

 -ראפסימ רעדָא טַײקנדירפוצ --- ןקירדסיוא סָאד ףראד סָאװ ,ןסיוו טנַאקעג טינ

 ןלאפ עדייב ןיא זיא אלעשטראמ טרָאװ סָאד ןרעזאכרעביא םעניא רָאנ .שינעייטש

 .עינָאריא עכעלקירדסיוא ןעוועג

 טָאה עינאגאכ .טכיזעג סלוסנָאק םענופ קורדסיוא םעד ןעזעג טינ טָאה עינאנאכ

 -ראמ ןַײז ןעזעג ןוא םעד טימ ןעגנורדעגכרוד ַײנסָאדנופ ךיז ,דליב ןפא טקוקעג

 טזָאלעג טינ םיא טָאה סָאװ ,ךעלאמ ןַײז ,אלעשטראמ עקירָאהנדלָאג ןַײז .ןאלעשט

 ןקינוז ריא ןופ עליפא רערעַײט ןעוועג רע זיא ריא ראפ סָאװ ,ןיילא ָאטעג ןיא ןייג

 -רָאפ זיא'ס ןעוו ,ןזיוורעד ךעלרעה יוזא טָאה יז סָאװ ןוא ,עילאטיא ןופ ,דנאלמייה

 .ייןעמאזוצ -- ָאטעג יד רעדָא ,םיא ןָא עילאטיא -- ןביײלקסיוא ןענאטשעג
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 -אכעגרעביא ,ןגיוא יד טימ קידנעלטניּפ ,רע טָאה -- ,ןאלעשטראמ ראפ --
 רעיא ,סָאּפע ןשילביב םענופ טַײקנייש יד ןצנאלפראפ ריא ןיא ליוו ךיא -- ,טרעז
 סָאּפע ןקיזָאד םעד ףא ןבָאה עילאטיא ןופ סרעטסַײמ עלאנָאיצאנ יד .ץנעלעסקע
 עילאטיא אב רָאנ טינ ןוא .טסנוק וצ קאמשעג םעד עילאטיא ץנאג אב ןגיוצרעד
 ,טיײהשטנעמ רעצנאג רעד אב רעשפע ,ןיילא

 ענעגנאהעגסיוא יירעלאג רעד רעביא טנאה רעד טימ ןָאטעג ריפ א טָאה רע
 :רעדליב

 רעד ןיא ךיוא ..,לביב רעד ןופ ...עירעס עצנאג א ךָאנ טכארטראפ בָאה ךיא --
 ...עיצידארט רעשינעילאטיא

 רעד ןופ למעלייצ ןפא רעטצנעפ ןיא טקוקעג רעדיוװ ןיוש טָאה לוסנָאק רעד
 :רעלטסניק ןעמערַא םעד ןָאטעג ףרָאװ א ןטרָאד ןופ ןוא ךריק

 ןיא סָאּפע ןשילביב םעד טלָאמעג ןבָאה סרעטסַײמ עשינעילאטיא יד ...ָאי --
 ,..טקעּפסא ןכעלטסירק א

 ,גנוצעשגנירג רעכעלרעּפמיישאב טימ טנעוו יד ףא ןָאטעג קוק א רעדיוו טָאה רע
 :קידנצעזרַאפ

 ...ןדִיי יד ןוא ---
 -גיירא זיא עדראסנאמ רעד ןיא ,ןזיוואב טינ רע טָאה עזארפ יד ןקידנעראפ רָאנ

 ןבָאה סָאװ ,רָאה עקידרעקאלפ *שָארלעש, א טימ עמאד עגנוי עקנאלש א ןעגנאגעג
 ןיא גנערטש טדיילקעג ןעוועג זיא יז .ןָאשויּפאק םעד רעטנוא ןופ ןסירעגסיורא ךיז
 יד .ורמוא ןוא טַײקטלמוטעצ טליפעג ךיז טָאה ןעמוקנַיירא ריא ןיא .ןצראווש
 טָאה ,בוטש רעייז ןופ טַײװ טינ ןענאטשעג זיא סָאװ ,ןישאמ עיולב עטנאגעלע
 קידנעייג ,טָאה יז .דעכאּפ א ןוא סעווָאשכאמ ענעדיישראפ ריא אב ןפורעגסיורא
 -רעדמוא רעד ןוא ,רעטייווצ רעד וצ ערָאשאה ןייא ןופ ןפרָאװעג ךיז ,ּפערט יד ףא
 ןסירעגפוא ריא אב טָאה ,עדראסנאמ ןיא ןפָארטעג טָאה יז סָאװ ,רעכוזאב רעטראוו
 .ןשָאל סָאד ריא אב ןעמונענּפָא רעבָא ,גנורעדנוווראפ ןיא ּפָאק םעד

 טימ עדראסנאמ רעד ןופ ריט רעד אב ןענאטשעג יז זיא ,ענעסָאגעגסיױא ןא יו
 -ריבלייא יד זיולב .רָאפ טמוק ָאד סָאװ ,ןענאטשראפ טינ ןוא ּפָאק םענעסיראפ א
 טקוטעג ךיז ןבָאה ,שריה א ןופ ןגיוא וצ ךעלנע ןעוועג ןענַײז סָאװ ,ןגיוא ענעט
 סע ןענַײז סָאװ ,ןעינאנאכ אב טגערפעג ןטלָאװ יז יו ,סעיװ עצראווש יד רעטנוא
 ,טסעג אראפ

 טסירגאב ךיז ּפָאק ןופ גיינ ןטכַײל א טימ ןוא ןביוהעגפוא ךיז טָאה לוסנָאק רעד
 ;ךָאט םוצ ןטָארטעגוצ ךַײלג ןוא

 ...אלעשטראמ ארָאיניס --
 א ןוא קערשרעד עלעסיב א טימ סיורָאפ טָארט א טכאמעג טָאה אלעשטראמ

 יִצ ,טפול יד טװּורּפעג טלָאװ יז יוװ ,טַײז סעינאנאכ ןיא ּפָאק ןטימ ןָאטעג יירד
 :ןפורעגנָא ךיז ןוא .ןעינאנאכ ריא ראפ ראפעג רעטכירעגמוא טימ טינ ָאד טקעמש

 ,רָאיניס ,ָאי --
 רע יו ,רעמיצ םעד ףא ןוא ןאמ ריא ףא ןָאטעג קוק א ךיוא טָאה לוסנָאק רעד
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 ןפורטיורא טינ ריא אב לָאז'ס ,ךערּפשעג םעד ראפ םרָאפ עקיסאּפ א טכוזעג טלָאװ
 :רעדנוזאב טרָאװ סעדעי ןצינש ןעמונעג ןוא ,עיצקאער עטרעווסנשטניוו טינ ןייק

 ?ךריק ןיא ןעוועג ריא טַײז ,ןרעוו עריווועג ןבעגעגנַײא ךיז טָאה רימ יו --
 ,..רָאיניס ,טַײצ רעד ןיא קידנעטש יו ---
 טַײט א ןוא רעפטנע ןקיזָאד םעד טימ ןדירפוצ רעייז ןעוועג זיא לוסנָאק רעד

 ;טייז סעינאנאכ ןיא ןָאטעג
 -עגרעביא יוזא עקאט רימ טָאה ןוא קידריווסנביל יוזא ןעוועג זיא ןאמ רעַײא --

 .ןבעג
 רעטשרע רעד .ּפָאק ןטימ טלקַאשעג ןוא ןעינאנאכ ףא טקוקעג טָאה אלעשטראמ

 רעטַײװ טעוו סָאװ ,טראוועג טָאה יז ,ןצראה םענופ ּפָארא ןיוש ,ךיז טכאד ,זיא ןייטש
 ןטראוורעדמוא אזא טימ עדראסנאמ ריא טרעאב טָאה סָאװ ,רעטדנאזעג רעד ןגָאז
 סָאד ןוא ,ןגיוא יד קידנסַײרּפָא טינ ,טקוקעג ריא ףא טָאה לוסנָאק רעד רָאנ .ךוזאב
 א טימ קילב ןַײז ןופ ןָאטעג סיורא סיר א ןיילא ךיז יז טָאה .טעטנעּפעג יז טָאה
 ;ןלעטש טפראדאב םיא שרעדנא רעדָא יוזא טלָאװ יז סָאװ ,עגארפ

 זדנוא טָאה ריא סָאװ ,דעװַאק םעד ןעקנאדראפ וצ רימ ןבָאה לאפוצ ןכלעוו --
 ?רָאיניס ,טפאשראפ

 ;טנעה עדייב טריפעצ טָאה לוסנָאק רעד
 סָאװ ,טקאפ ןקידיירפ םעד ...ןטקאפ ייווצ רָאנ ,ארָאיניס ,לאפוצ ןייק טינ --

 -אפ רעשיטארקַאטסירא רעלעדייא ןא רעייז ןופ ןוא ...ןרענעילאטיא ןא טַײז ריא
 ינעוולאס עילימאפ יד .ץנערָאלּפ ץנאג ןיא טנאקאב זיא םאטש רעַײא ...עילימ
 טניפעג ריא סָאװ ,טקאפ ןקירעיורט םעד ןוא ...גנוטכא טימ םוטעמוא ןעמ טנַאמרעד
 ..ָאטעג ןיא ,ָאד ךיז

 רָאנ .םענעגנָאמוא ןרָאװעג ריא זיא'ס .ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארא טָאה אלעשטראמ
 ריא ןופ קוצ רעדעי ךָאנ ,גנוגעוואב רעדעי ריא ךָאנ טריּפשעג טָאה לֹוסנָאק רעד
 ,עייכ רענעפלָאהאבמוא רעטריּפשעגסױא ןא ךָאנ רעגעי רעטינעג א יװ ,טכיזעג
 ;יירעדיירנייש ןַײז ןופ ץענ יד ןטכעלפ טצעזעגרָאפ ןוא

 -ַאנ רעד ןופ דניק א ,ריא זא ,טסוװרעד ךיז טַײקטבירטאב טימ בָאה ךיא --
 ,שינעייטשראפסימ א בילוצ ךעלניישראוו ,ךיז טניפעג ,ינעוולאס עילימאפ רעלעב
 ,..ָאטעג ןיא

 ;טגיינראפ ךיז ןוא לזדנעּפ סָאד ןוא ערטילאּפ יד ןעמונעג טָאה עינאנאכ
 רעטרעעג רעד ...אלעשטראמ ,קידלושטנא ...ץנעלעטקע רעיא ,טקידלושטנא --

 טינ ךַײא ךיא לעװ ...ןבעגוצרעביא סעּפע ריד ,ךעלנַיײשראוו ,טָאה רעטדנאזעג
 ,טעברא ןַײמ טימ ןקיטפעשאב ךיז ךיא לעװ ,גנוקיליוואב ןַײד טימ ,ןוא ןרעטש

 ,טסּוװעג טינ טָאה יז ,ןגיוא יד ןיא ןרערט ןָאטעג ץנאלג א ןנָאה ןאלעשטראמ אב
 דאצימ גנאג אזא טקיטיגאב רעייז טָאה לוסנָאק רעד רָאנ .ןרעפטנע וצ םיא סָאװ
 ןופ קורדסיוא ןא יװ ,ּפָאק םעד ןאלעשטראמ ראפ טגיינראפ ןוא רעלטסניק םעד
 רָאנ .ןרעדנא ןטימ רענייא ןדייר טרעטשעגמוא ןענָאק ןלעוו ייז סָאװ ,טַײקנדירפוצ
 ;טסאג םוצ ןפורעגנָא ךַײלג ךיז טָאה אלעשטראמ
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 -סיורא זדנוא ןעמ טָאה שינעייטשראפסימ א בילוצ טינ רעבָא ...רָאיניס ,ָאי --
 ..ָאטעג ןיא טקישעג

 ןטעילָאכעג-שיצירטאּפ ןַײז ףא גנורעדנוווראפ טקירדעגסיוא טָאה לוסנָאק רעד
 ;טכיזעג

 םענייא זיולב ָאטעג ןיא ןעמ טָאה טקישעגסיורא ...זדנוא ,ארָאיניס ,טגָאז ריא --
 ...ךַײא ןופ

 ;ןבעגעגוצ ןוא ןָאטעג ?כיימש א טָאה רע
 .ןרענעילאטיא ןא טַײז ריא ...ןדַיי םעד זא ,ןפָאה ליוו ךיא ןּוא --
 ךיז טָאה ריא .םאס --- דייר עסיז סלוסנָאק םעניא טריּפשרעד טָאה אלעשטראמ

 א ןיהּוװ טינ ךיז טָאה יז ןוא טנאוו רעד וצ יז טקירד לוסנָאק רעד זא ,טכודעג
 יּפשעצ א זעוורענ טָאה יז ,םעטָא ןלעפסיוא ןעמונעג ריא טָאה'ס ,ןָאט וצ עווערעק
 -מוא םעד בילוצ ןָאטסיױא ןסעגראפ טָאה יז סָאװ ,לטנאמ ןצראווש םעד ןָאטעג עיל
 רעשיטעקָאק ןוא רעטקישעג א טימ .טעיליּפשראפ רעדיוו םיא ןוא .טסאג ןטכירעג
 ןופ ןָאשויּפאק םעד ןפרָאװעגּפָארא יז טָאה טנאה רעסַײװ-ךלימ ריא ןופ גנוגעוואב
 ןסַײװ ריא ןופ ןעגנאגעגפוא זיא רָאה עקידנענערב עטיור ןופ רעטַײש א ןוא ,ּפָאק
 טימ יא ,ןגיוא יד טימ יא ,ליומ ןטימ יא טדערעג ןיוש יז טָאה רעטַײװ ןוא .ןרעטש
 :רָאה ענעגָאלשעגּפוא עטיור עריא ןופ רעקאלפ םעד

 ,רָאיניס ,ןאמ ןַײמ זיא דיי רעד רעבָא ---
 -- ,ןסעגראפ טינ טפראד ריא רעבָא ...ארָאיניס ,לאטעד עקירעיורט א רעייז --

 טצָאלגראפ לסיב א ןוא ,טאלערּפ א יוװ ,טנעה יד טגיילעגפיונוצ לוסנָאק רעד טָאה

 -נעדעג ריא טפראד טּפיוהרעביא ןוא ...רָאפ ָאד ךַײא טייטש סע סָאװ --- ,ןגיוא יד

 רענייא .סיורא ריא טמוק םיא ןופ סָאװ ,םאטש ןשיטארקָאטסירא ןלעכָאנ םעד ןעק
 רעשידִיי רעד ןיא ןבעל סָאד ןקידנעראפ ןוא ...ץנערָאלפ ןיא עטסנעעזעגנָא יד ןופ

 אלעשטראמ ,עילאטיא ראפ דנאש א רָאנ ,ךַײא ראפ דנאש א רָאנ טינ זיא ָאטעג
 | ..ינעוולאס

 .טרעטיצעג סָאװטע ןבָאה יז ןוא ,ןּפיל יד טנערבעגרעביא ןבָאה ןאלעשטראמ אב

 םענָאּפ ןטימ ןעינאנאכ ןעזעג יז טָאה םיא ךרוד ןוא ,לוסנָאק ןפא טקוקעג טָאה יז

 -ייווצ רעד ןיא לזדנעּפ ןטימ ןוא טנאה ןייא ןיא ערטילאּפ רעד טימ טנאוו רעד וצ

 ץיה א ןוא ,ןוהָאיעמרִיי ןוא ןוועִיי ןשיוצ ןטנװַײל ענַײז רעביא ןעשזדנָאלב רעט
 | ;ליומ ריא ןופ ןָאטעג ראּפש א טָאה

 םאטש ןַײמ ןופ טַײקלבָאנ עכיוה יד זא ,רָאיניס ,סיוא טינ ךיַײא ךיז טכאד יצ --

 ןקעלפראפ ןעד ךיא ןָאק יצ ?גנולדנאה רעלעבָאנ ןוא רעכיוה וצ ךימ טעטכילפראפ
 ?ןטסטנעָאנ עמאס םוצ טאראפ טימ םאטש ןלעבָאנ ןַײמ

 -סיורא ךיז טינ ןעד ריא טמיורט יצ .עילאטיא ןיא ןענַײז עטסטנעָאנ ערעייא --

 ?ארָאיגיס ,םענעג םעד טָא ןופ ?םייהא ץומש םעד טָא ןופ ןסַײר
 :טַײז סעינאנאכ ןיא ּפָאק םעד ןָאטעג רעק ןצלָאטש א טָאה אלעשטראמ

 זיא טרָאד .רָאיניס ,םייה ןַײמ זיא טרָאד ,רעטבילעג ןַײמ זיא'ס ּוװ ,טרָאד --

 | ,ץומש ןייק טינ ָאד עז ךיא .טָאג ןַײמ זיא טרָאד .עילאטיא
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 ןעוועג ןענייז ייז טימ סָאװ ,רעדליב יד ףא טנאה רעד טימ ןָאסטעג זַײװ א טָאה יז

 :טנעוו יד ןעגנאהאב

 ..טפאש רעטבילעג ןַײמ סָאװ ,טלעוו עכעלרעדנווו ענייש יד טָא ָאד עז ךיא --

 ןסעגראפ םיא ןיא ןבָאה'ס יװ ...רָאיניס ,ךעלקריוו ,ךיא סעגראפ םענעג ןגצוו ןוא

 .ײָאלָאאּפ ןוא אקסעשטנארפ

 םיא ךיז טָאה -- ,טציא .טַײהנגעלראפ ןיא טליפרעד ךיז טָאה לוסנַאק רעד

 ןוא םיא ןופ רעקראטש סעּפע ןיא יורפ עקיניזטכַײל ןוא ענייש יד זיא -- ,טכאדעג

 "אטיא רעשיטסישאפ רעד ןופ ןטדנאזעג םעד ,םיא וצ טציא יז טקירד טנאוו רעד וצ

 ןוא טאמָאלּפיד םענעפילשעג-לדייא רעייז םעד ,ףארג ָאש לטרעפ א ןָא םעד ,עיל

 זיא'ס .רעפָאש ןפא ןָאטעג קוק א טָאה רע .עשטוד םענופ טנַירפ ןכעלנעזרעּפ םעד

 "טכַײל רעד טָא אב עלָאּפאמ ןַײז טעז רעפָאש רעד סָאװ ,םעווקאבמוא ןעוועג םיא

 ןטסיירד ןוא ןטרעהרעדמוא ןא ןיא םיא ןגעק יז טייטש טָא ;ןרעניטנערָאלפ רעקיניז

 ןוא ָאטעג רעשידִיי רעד ןופ םעדיוב םענעכָארבעצ א ףא ץעגרע סנייא-ףא-סנייא

 סָאװ ,ךִיי ןטלייטרוראפ םעד טָא ראפ עילאטיא קירוצ םענָאּפ ןיא םיא טסיײמש

 ןיא ,עבלעז יד ,ןטגוװוַײל יד טָא ףא סָאּפע ןשלביב ןַײז טימ טפעשיקראפ יז טָאה

 ןיוש םיא זיא טציא ...ןרעוו טנערבראפ ןגרָאמרעביא רעדָא ןגרָאמ טצוו רע עכלעוו

 ןרעפטנעראפ וצ ךיז סָאװ טימ ןבָאה טינ טעוװ רע סָאװ ,םעד ןיא ןעגנאגעג טינ

 טינ טָאה רע סָאוװראפ ,עכָאּפשימ רעניטנערָאלּפ רעשיטארקָאטסירא-ךיוח רעד ראפ

 דילגטימ ןטסגנַיי םעד ןעוועטאר ףא ןעלטימ עשירָאגעטאק עמאס יד ןעמונעגנָא

 א יו ,טשטאפעגסיוא טליפרעד ךיז רע טָאה טציא .עכָאּפשימ רעקיזָאד רעד ןופ

 -עגנָא ,רעטסינימ א יו ,טאמיק ןטנעמוזָאּפ ןיא ןָאטעגנָא -- רעילאוואק א יוװ ,ןאמ

 סע טמוק ,רע -- ,דרע רעקיזָאד רעד ףא עילאטיא ץנאג ןופ טאמיק טכאמ ןיא ןָאט

 םעד טָא ,רעגריב-ָאטעג םענעבירטראפ םעד טָא ןלעטשנגעק וצ סָאװ טינ טָאה ,סיוא

 יד ןוא .לעווש ןַײז אב ןיוש טייטש טיוט רעד זא ,טינ טסייוו סָאװ ,רעמיורט ןעמערָא

 ,םיא וצ עציילּפ רעד טימ קידנעייטש ,רע ךָאד טניוװעג ןאלעשטראמ ראפ טכאלש

 "אטיא ןגעק טכאלש יד רע טניוועג ,לזדנעּפ םעד טימ זיולב טנפָאװאב ,לוסנָאק םעד

 .אדָיי רעד ,רע --- ,ץנערָאלפ ןגעק ,עיל

 רעזירּפאק רעד טָא וצ גנוטכאראפ ןוא סאה טליפרעד טציא טָאה לוסנָאק רעד

 רע רָאנ ,ןגראוורעד יז ןעוועג רעש טינ טלָאװ םיא .טייהנייש רעקיניזמוא ןוא

 -קניו ענעגיוצעגנייא ענַײז ןיא לכיימש א סיוא עקייד טניפעג ןוא ךיז טשרעהאב

 ;ליומ ןעל

 "נאטרעטנוא רעשינעילאטיא רעייא ןופ ּפָא ,סע טסייה ,ךיז ריא טגָאז ,זיא ---

 ?ארָאינעס ,טפאש

 רעד ןיא טדנעוװעג םיא טלָאװ יז יוװ ,ּפָאק םעד ןָאטעג גיוו א טָאה אלעשטראמ

 טָאה טציא .ץנערָאלּפ רעקידנעלדניווש ריא ןבעל טָא-טָא ,ךיז טכאד ,ןוא רעטַײװ

 א ףא טָאה יז .סקידנדיישטנא ןא רָאנ ,טרָאװ ןייא לקאכאס ןרעפטנע טפראדאב יז

 זיא יז ּוװ ,ץנערָאלפ ןיא עליוו עסַייװ יד ןעזרעד ןוא ןגיוא יד טכאמראפ עלַײװ
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 טכאד ,ךיז טָאה ריא .טַײהדגיק ריא ןעגנאגעגכרודא זיא'ס ּוװ ןוא ןסקאוועגסיוא
 סנייראפ ןוא ןרעטש םוצ טנאה יד טניילעגוצ טָאה יז ,ּפָאק רעד טיירדראפ ,ךיז
 -עהעג רעד ןיא ןענַײז ייז יצ ,טקידנוקרעד ךיז טלָאװ יז יו ,רָאה יד ןָאטעג ריר א
 ןפא ןסירעגסיורא ךיז טָאה סָאװ ,ןקָאל א קידנגיילראפ ,ןוא .גנונעדרָא רעקיר
 :גנוגעוואב רענעדיישטנא אזא טימ ּפָאק םעד ןביוהעגפוא יז טָאה ,ףיילש

 / -נוא ןַײמ רימ אב טעװ ,ןבָאה ביל טנרעלעג ךימ טָאה סָאװ ,עילאטיא יד --
 סָאװ ,עילאטיא רעד ןופ טפאשנאטרעטנוא רעד ןיא ןוא ,ןעמענוצ טינ טפאשנאטרעט
 / ,רָאיניס ,טריסערעטניראפ טינ ךיא ןיב ,טאראפ רימ ןופ טרעדָאפ

 טָאה רע .טלעטשעגּפָא ךיז ןוא ריט רעד וצ טָארט א טכאמעג טָאה לוסנָאק רעד
 א טּפאכעג ךָאנ רע טָאה טַײז רעד ןופ .טליּפשראפ זיא טכאלש יד זא ,ןענאטשראפ
 טעוװערעקעגסיוא טינ טַײצ עצנאג יד ךיז טָאה סָאװ ,דָיי ןכעלסאלב םעד ףא קוק
 טָאה ןעמעוו ןיא זיא, ;ןָאטעג רעלק א טַײקטלמוטעצ ןיא ןוא ,ןטנװַײל ענַײז ןופ
 םעד ןיא יצ ןרעגריבטימ רעשינעילאטיא ןַײז ןיא -- סעָאט ןרעסערג א טאהעג רע
 |  *?ךיי ןזָאלמײה

 ;טייקטכארבעגפוא ןופ ןגיוא יד טימ ןעלטניּפ ןעמונעג טָאה רע
 םעד ןוא םענייא ןיא עליפא ָאטינ זיא טַײקכעלטײהניײא ןייק זא ,סע טסייה,

 ?רעשיטארקָאטסירא עמאס רעד ןיא עליפא ?עילימאפ ןייא ןיא עליפא ?טכיש ןבלעז
 -נורדעגנַיײרא טָאה םיא ךרוד סָאװ ,ךָארבכרוד א ןאראפ ךיוא זיא ָאד זא ,סע טסייה
 יז טַײקטכַײל א ראפ סָאװ טימ ..?ןראטנוב יד ןופ טסַײג רעקידנרעטשעצ רעד ןעג
 .רעוויאנ רעד טָא ראפ ,טנכערעגניירא ןבעל ריא טימ ,ןעמאזוצ ץלא ןבעגעגּפָא טָאה
 -ירא ןזָאל ךיז ןוא טַײקראבקנאד טימ טנעה יד ןקערטשסיוא טָאטשנָא קיטנאמָאר
 טָאטשנָא ?דָיי רעד ,רע ןוא ...ןבעל םוצ קירוצ ,טנאוו-ָאטעג רעד רעביא ןפראוורעב
 ףא ןלאפ לָאז רע ,םעד טָאטשנָא ,ףליה ,לוסנָאק םאב ,םיא אב ןטעב לָאז רע ,םעד
 ןטימ ךיז רע טליּפש ,לריוג ןַײז ןרעוו טרעדנילעג רָאה א ףא טעװ טכַײליפ ,ינק יד
 ..לייטרוא ןַײז וצ עציילּפ רעד טימ טייטש ןוא טיוט ןופ טכיזעגנָא ןיא לזדנעּפ
 טצוּפעגסיוא רע טָאה בורג יד --- .ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א רע טָאה -- ,לביב
 ,קירוצ רָאי טנזיוט ירד ףא ןגָארטעגרעבירא ךיז ןוא לביב רעד ןופ רעדליב טימ
 ריא ןופ ןסירעגסיורא ךיז טָאה רע ןוא ,ָאטעג ןיא ןבירטראפ םיא טָאה דנאלשטַײד
 א ךיז טימ טּפאכראפ ןוא קירוצ רָאי טנזיוט יירד ףא .קירוצ רָאי טנזיוט ַײרד ףא
 ןופ רעטכָאט א .ינעוולאס אלעשטראמ .ץנערָאלפ ןופ רעטכָאט עשיליוטאק ענייר
 ."עילימאפ רעשיטארקָאטסירא טסכעה רעד

 טימ רע טָאה ,רעגניפ עטעילָאכעג יד ףא סעקשטנעה יד זעוורענ קידנעיצ ,ןוא
 ;ןעינאנאכ וצ ןפּורעגנָא ךיז רעדליב יד וצ קילב א טימ ןוא ןאלעשטראמ ףא קילב א

 ,.?ןאמרעגנוי ,טלָאמ ריא ןוא --
 קידנזָאלרעביא טנעה יד ,לוסנָאק םוצ ּפָאק םעד טעווערעקעגסיוא טָאה עינאנאכ

 קידנצעזרָאפ ןיילא ,ןרעפטנע טזָאלעג טינ םיא טָאה לוסנָאק רעד רָאנ .טנווַײל םאב
 ;רעדליב יד וצ קידנעקניוו ןוא

 רָאג יצ ?ץוא טָאטש רעד ןיא יצ ָאטעג ןיא --- ךיז ריא טניפעג .עשז ּוװ זיא --
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 גנונעפָאה א קידנבָאה ,רעמיור יד טימ ץלא ךָאנ ךיז טגָאלש ןוא םִיאלָאשורעי ןיא

 ?רָאי טנזיוט ייווצ עיינ ףא

 ;רעטכעלעג ןקיטומטוג ןטכאמעג א טימ טכאלעצ ךיז טָאה לוסנָאק רעד

 ?ךִיי ,ריא טגָאז סָאװ ?אה ---

 ףא ןוא ןאלעשטראמ ףא ןָאטעג קוק א ,ןעמערב יד ןביוהעגפוא טָאה עינאנאכ
 :רעטצנעפ ןכרוד סאג רעד ןופ טכיל טימ ןגיוא יד קידנּפעשנָא ,רעדליב ענייז

 ןלָאהרעדיװ וצ ץנעדנעט עקידנעטש א טָאה ,ץנעלעסקע רעַײא ,עטכישעג --
 יד יו טקנוּפ ,וועָיי ןופ ןטַײצ יד וצ םוא ךיז רימ ןרעק ,ָאטעג ןיא קידנעַײז .ךיז
 א ןטילעג טָאה םיור .רעגניווצאב ענרעדָאמ יד ןיא רעביא ךיז ןרעזאכ ןראבראב
 ןענעכער סָאװ ,יד עלא ןופ לריוג רעכעלטכישעג רעד זיא סָאד .עלַאּפאמ עקיטסַײג
 ..טפארק רעלאטורב ףא סיוא

 א ןוא סעקשטנעה ענייז ףא טקוקעג ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה לוטנָאק רעד
 ,ןאלעשטראמ וצ ןגיוא יד טימ ןבעגעג קנו

 -רָאפ טינ ,טַײקיטפאהדנאטש רעקיטסַײג אזא אב ,ריא טלָאז סָאװראפ זיא ---
 ךעלקריוו יז טָאה ריא ביוא ,ןרענעילאטיא ןוא ןליוטאק רעד ,יורפ רעד טָא ןגייל
 בילוצ לָאז יז .,?ןרעוװ וצ טכארבעגמוא רָאפ טייטש ריא ּוװ ,ָאטעג יד ןזָאלראפ ,ביל

 טיג סָאד ריא טגייל סָאװראפ .,?עכאווש יד ןופ לריוג םעד ןלייט ןפראד טינ ךַײא

 ?אלעשטראמ רעטבילעג רעיא רָאפ

 ?רָאינעס ,עילאטיא ץנאג רָאפ ריא סָאד טגייל ןָאזרעּפ רעַײא ןיא ---

 -אטיא ץנאג -- ןָאזרעּפ ןיימ ןיא ןוא .,,,טגיילעגרָאפ ריא בָאה ךיא ...ָאי --
 זא ,טרעלקרעד עליפא ריא בָאה ךיא --- ,לוסנָאק רעד טקיטעטשאב טָאה -- יייעיל
 "אר וצ ןייז רעטכַײל טעוװ ,טַײז רעשירא רעד ףא ןעניפעג ןיוש ךיז טעוו יז ןעוו
 --- ,ןסיוועג רעיא ףא ןצנאגניא םוקמוא ריא טביילב טציא ןוא ...ךַײא ךיוא ןעוועט
 "נאמ יד טוָאלראפ רע טָאה גיינ ןטכַײל א טימ ןוא לוסנָאק רעד טקידנעראפ סָאה
 .עדראס

 -ןשאט א ןעמונעגסיורא לוסנָאק רעד טָאה ,ןיזומיל ןטנאגעלע םעד ןיא קידנציז
 יד טימ טצירקעג רע טָאה ,ןרעטש ןַײײז ןופ סייווש םעד קידנשיוומורא ,ןוא לכיט
 ;ןייצ

 -ידיי רעד ןיא .,.,טראּפשעגנָא ןבָאה ייז ןיהווו ...אקסעשטנארפ ןוא ָאלָאאּפ --
 ..ָאטשג רעש

 ;טַײז רעדנא ןא ןופ ךיוא רעבָא םיא סע טָאה טקיורמואב

 -עגנָא ןַיז לָאז םזיטאנאפ ןקיבלעז םעד טימ זא ,ןסָאלשעגסיוא טינ זיא'ס --

 ...פָארא זיב ןביוא ןופ ,,,טסבלעז עילאטיא זַײװרעטרע םקעטש

 ןופ טפאלקעגסיורא עלַײװ רעדעי טָאה ןיזומיל רעקידנעגנירּפשרעטנוא רעד
 ךיז ףא לביראפ םענעטלאהאבראפ א טימ ןוא ,ןעקנאדעג עקִיורמוא יד ּפָאק ןַײז
 ,גנומענרעטנוא רעד טָא ןופ ןגָאזּפָא ךיז ןצנאגניא ןעוועג טלָאװ רעכַײלג זא ,ןיילא
 יד רעביא ןָאטעג םיוש א םעלָאשעב ןוא ָאטעג רעד ןופ ןרָאפעגסיורא רע זיא
 ,ןסאג עשירא
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 יד ףא טגיײלעגנָא ּפָאק םעד ,ןסעזעג אלעשטראמ זיא עדראסנאמ רעד ןיא ןוא

 זדנערפ ענעדלָאג יװ ןענַײז רָאה עקידנענערב סעמסאּפ .טנייװעג ןוא ,סעינָאלד

 טינ טציא זיב טָאה יז סָאװ ,לטנאמ ןצראווש ריא.ןופ לברא יד ףא ןעגנאהעגּפָארא

 טָאה לָאמ עטשרע סָאד .לוטש םעד ןיא טזָאלעגּפָארא ךיז יוזא ןוא ,ןָאטעגסױא

 ,טלעו יד ןכָארבעגרעטנוא זיא ץעגרע זא ,ןיילא ךיז ףא טליפרעד אלעשטראמ

 רעװ ,טסענ רעד ןיא ךיז אב ןגיוא עריא טימ ןעזרעד יז טָאה ּלָאמ ןטשרע םוצ

 ,םייה רעד ןיא ךיז אב ...רעטַײװ יז טכערב עס רעו ןוא ןכָארבעגרעטנוא יז טָאה'ס

 טינ זיא'ס .ןעזעג טינ סע יז טָאה ,עליוו רעטמיוצעגמורא רעד ןיא .,ץנערָאלּפ ןיא

 רעדעי טָאה יז .גנאלקּפָא רעטַײװ א יװ זיולב זיא -- ָאי ביוא ןוא ,ריא וצ ןעגנאגרעד

 זיא סָאװ ,ןעינאנאכ ףא קוק א טּפאכעג ,ןגיוא עטרערטראפ יד ןסירעגפוא עלַײװ

 "ראפ ןגיוא יד ,םאר רעד ןיא טראּפשעגנָא טנאה ןייא ,רעטצנעפ םאב ןענאטשעג

 :ןרערט טימ םענייניא םעטָא ןטעַײטראפ םעד ןעגנולשעג ןוא ,טַײװ רעד ןיא ןגָארט

 ןבירטראפ עלא ייז ןעמ טָאה סָאװראפ ?ןענעגראה עלא םיא ןליוו סָאװראפ,

 ?ןבעל ףא קלָאפ א אב טכער יד ןעמענוצ ןָאק רעװ זייז ןעמ טגָאי סָאװראפ ?רעהא

 טעּפשימראפ ץעזעג סָאד ןוא .רעדרעמ א רע זיא ,ןטייווצ א טעגראהרעד רענייא ןעוו

 ןוא רעקלעפ ייווצ זא ןוא ?רעדרעמ א זיא קלָאפ ץנאג א זא ןוא .רעדרעמ א יו ,םיא

 : - "?יירד זא

 ,ךימ טסטכאראפ וד -- ,ןָאטעג ףור א םיא אלעשטראמ טָאה -- ,עינאנאכ --

 - ?עינאנאב ,אה ...דנאלשטַײד יװ טקנוּפ ,רעדרעמ א ךיוא זיא עילאטיא לַײװ

 ןוא ינק יד ףא ריא ראפ טזָאלעגּפָארא ךיז ,ריא וצ ןעגנאגעגוצ זיא עינאנאכ

 יד ןיא ןקוק ןעמונעג ריא טָאה רע .רעגניפ עכעלגנעל עסַײװ עריא ןטעלג ןעמונעג

 "יב א יװ ,ןבָאה סָאװ ,ךעלעקנערּפש עכעלטע יד זא ,ןעזרעד ןוא ןגיוא עטנייווראפ

 ןדנּווושראפ ןענַײז ,ןקאב עריא ןופ ןלייט עטשרעבייא יד ןטָאשאב ,גנירמיצ עלעס

 ןבָאה טקעמשעג רעבָא !ןרערט יד בילוצ ןָא טינ ייז רע טעז רעשפע ןוא .ןרָאװעג

 ןעמונעגוצ טינ םיא אב טָאה קעטייוו םוש ןייק .גנירמיצ טימ סנייצלא ןקאב עריא

 ףא ןסעגראפ טכאמעג םיא טָאה סָאװ ,םענָאּפ ריא ףא ןקוק וצ טַײקידנעװטױנ יד

 יד ןיא ךַײלג טקוקעג ןוא טנעה יד טשוקעג ריא רע טָאה .טלעוו רעד ןיא ץלא

 -עגסיוא ןעלּפאצראווש יד ןבָאה ןרערט יד בילוצ .ןגיוא ענעשריה עניורב-?דנאמ

 "עג ןענייוו םענופ זיא ּפיל עטשרעבייא יד .ןסעמערעדניא יװ ,רעסערג ךאט א ןעז

 ןוא ןסיבעג ןייצ יד טימ יז טָאה אלעשטראמ .ןביוהעגפוא ןוא ןפָאלעגנָא לסיב א ןעוו

 .ןגָאז ריא טעוװ .עינאנאכ סָאװ ,קידנטראוו ,ןייוװעג סָאד ןטלאהעגנייא םוראיוזא

 ראפ לָאק ןיא גנוקידלושטנא טימ רע טָאה -- ...רענעדלָאג ,רענַיימ שריה --

 רעוו ...עילאטיא -- ,ריא וצ ןפורעגנָא ךיז טַײקנגָאלשעגרעדינ ןוא ןרערט עריא

 עכלעזא ןבָאה טנָאקעג עילאטיא טלָאװ יװ ?רעדרעמ א זיא עילאטיא זא ,טגָאז

 ירעלָאמ אזא ןבָאה טנָאקעג עילאטיא טלָאװ יװ ?אלעשטראמ ,רעטכעט ענעדלָאג

 | ?קיזומ אזא ןוא

 .ןּפיל יד קידנסַײב ,טדערעגסיורא םיוק אלעשטראמ טָאה -- ?דנאלשטַיד ןוא ---

 -עגקעווא ךאפנייא טלָאװ רע יוװ ,רעטצנעפ ןיא קוק א טגנאלרעד טָאה עינאנאכ
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 טימאב ךיז רע טָאה ךָאד ןוא ,ןייטש א ןופ יו ,םרָאװ םעד טָא ןופ ּפָאק םעד טיירד

 | ;קיור ןַײז

 ןפרּוװסיױוא יד ןוא ןפרּוװסיוא עשינעילאטיא יד ןוא ןפרוווסיוא עשישטייד יד --

 סָאד .ןטסישאפ יד .רעדרעמ ןענַײז ייז -- רעקלעפ ערעדנא ןופ ןוא ךַײרקנארפ ןופ

 -ראפ ,רימ יוװ ,רעקינייו טינ טציא רעשפע טדייל סָאװ ,ןליוּפ ענעגָאלשעגרעדינ

 ,עטגלָאפראפ ןוא עכעלקילגמוא עמאס יד ,זדנוא ןשיווצ ןוא .ןפרוווסיוא ךיוא טגָאמ

 -שטייד ןיא רָאנ .ָאטעג ןיא -- ָאד זא ,ךעלגעמ ןוא .ןפרוווסיוא ןאראפ ךיוא ןענַײז

 ,טכאמ יד טּפאכראפ רעדרעמ יד ןוא ןפרוווסיוא יד ןבָאה עילאטיא ןוא דנאל

 טלעטשעג ךיז .גנורעקלעפאב רעד ןופ לייט עסיוועג א ךיז ןופ טכאמעג קיגנעהּפָא

 "גוא יד ןוא לדא םעד טלדנאהעגנייא ,רעציזאבטוג ןוא ןטנאקירבאפ יד טסניד וצ

 ,טלעוורעט

 עטשרעבייא יד קידנסייב ץלא ךָאנ ,טָאה -- ?טלעוורעטנוא יד ןוא לדא םעד --

 ,אלעשטראמ טגערפעגרעביא ,ּפיל

 -עגּפָארא ךיז טָאה סָאװ ,רָאה ענעדלָאג עמסאּפ א טראשצעגקעווא טָאה עינאנאכ

 ;ןגיוא יד ריא קידנלעטשראפ ,ןרעטש סאלעשטראמ ףא טזָאל

 ןשיוצ .סע ןיא יוזא רעבָא ?סעמע ?אלעשטראמ ,לאסקָאדאראפ טגנילק'ס --

 ,רעביור ןענייז עדייב .גנאהנעמאזוצ רעכעלרעניא ןא ןאראפ זיא ןטכיש ייווצ יד טָא

 רעכערבראפ ןצוו ,ןטייצ עכלעזא ןיא ןוא .באטשסאמ ןיא רָאנ זיא דיישרעטנוא רעד

 "ראפ יוװ ,ריא ןיא ןָא ןטכיש ייווצ יד סָא ךַײלג ךיז ןּפינק ,טכאמ רעד וצ ןעמוק

 .עטצעדניב

 ,טייקטמיטשאבמוא רעד ןיא ץעגרע טקוקעג .ןגיוושעג עלייוו א טָאה אלששטראמ

 ,טנָאזעג ריא סָאה עינאנאכ סָאװ ,קנאדעג ןיא ךיז אב טגיילעגרעביא טלָאװ יז יו

 ;ןָאטעג גערפ א רעדיוו ןוא

 .יןרעטלע עניימ ןוא ,ונ ---

 -- .ןקלאב םוצ ןגיוא יד ןביוהעגפוא עינאנאכ טָאה -- ?ןרעטלע ענייד --

 ,םעד ןיא זיולב קידלוש רעשפע ןענַײז ,ןרעטלע ענַיד יו ,עכלעזא ...ןרעטלע ענַײד

 "נא סעּפע .סעכַיי ןלעבָאנ רעייז טימ ,םאטשּפָא רעייז טימ ןעלדנאה ןזָאל ייז סָאװ

 ךיז ןפיוק ןטסישאפ יד ןוא ,טינ ייז ןענַײז רעציזאבטוג ןייק .טינ ייז ןבָאה שרעד

 ןוא רעטעראפ ייז ןענַײז ןיילא לַײװ .רעלטיה ייס ,ינילָאסומ ייס .סעכִיי ןיא ןַײא

 טימ ייז ןענָאק גנורעקלעפאב רעד אב טייקמאזכרָאהעג ןעניוועג .רעכערבראפ

 -- עטייוצ סָאד ,וצ ייז ןביור -- עטשרע סָאד .דצוװַאק טימ -- יורטוצ ,טכאמ

 אזא טימ ןעוועג ךעירטאמ ךיז לוסנָאק רעד טָאה טסיזמוא טינ .ןייא ייז ןעלדנאה

 ןופ דילגטימ-ןרע םעד ראפ ןענידסיוא ךיז טפָאהעג ָאד טָאה רע .ָאטעג ןיא טיזיוו

 ,סינעוולאס יד ןופ םאטשּפָא ןלעבָאנ םעד ראפ -- טעטילאּפיצינומ רעניטנערָאלפ

 ןשידַיי א ןופ עדראסנאמ רעמערָא רעד ןיא ...ָאטעג ןיא לוסנָאק רעשינעילאטיא רעד

 .עטיב ?ןדַיי א טימ ךערּפשעג א ,טלעטשעגּפָא טינ ךאז ןייק טָאה םיא .רעלטסניק

 "אטיא ןופ ץראה עלעבָאנ-ךעלקריװ סָאד רעבָא .,טזָאלעגּפָארא ךיז ךיוא םעד וצ

 .טכאלעגסיוא םיא טָאה עיל
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 ,ןטלאטשעג יד ףא ,רעדליב יד ףא ןוא ןעינאנאכ ףא טקוקעג טָאה אלעשטראמ
 רָאה עטלטאּפעצ עריא ,עטקיוראב א ,טלארוא ןשידִיי םענופ עטקעוועגפוא יד
 טָאה טַײקסאלב יד ןוא ,רעּפוק רענעגיובעצ רעקיטש יװ ,ןעגנאהעגּפָארא ןענייז
 ,רעסַײװ ךָאנ םענָאּפ ךעלבלָאמש ריא טכאמעג

 ,ןוז טארדאווק רעכעלגנעל א טגיילעג ךיז טָאה עדראסנאמ רעד ןופ ליד ןפא
 ןוז טארדאווק רעקיזָאד רעד ...סיפ סאלעשטראמ עליכטאכעל טכיירגרעד טָאה רע
 ןיוש רע טריר טָא .ינק עריא ףא ןיוש רע זיא טָא .טרעטעלקעג זַײװכעלסיב טָאה
 ןיא ןַיײרא ךיז טסַײר ןוא םענָאּפ ריא ןיוש רע טּפאכראפ טָא .ןעלסקא עריא ןָא
 ,דניק ןיילק א רָאג יװ .טכַײל טליפרעד ךיז טָאה יז .רָאה עריא ןופ םאלפ םעד

 עדראסנאמ ןיא רעהא ןעמוקעגנַײרא זיא ןיילא ןוז יד זא ,טכודעג ךיז טָאה ריא
 אזא יו ,ינק עריא ףא ןָאט רעטעלק א ,אלעשטראמ עקירָאהדלָאג יד ןָאט לטרעצ א
 -רעד ..,זַײװדניק ...םייה רעד ןיא יוװ טקנוּפ ,קירוועוװ רענעדלָאג רעמעראוו רעכייוו
 יז ןָאטעג שיוו א ,רעדליב יד רעביא ןרעטעלק טזָאלעג ןוז קיטש יד ךיז טָאה ךָאנ
 ,ןבילבעג טינ זיא ןוא ןייש רענעדלָאג טימ

 -ערבסיוא רעהא ןעגנאגעגניירא זיא ןוז יד זא ,טכודעג ךיז טָאה ןעינאנאכ ןוא
 ןעמוקעגּפָארא טכירעגמוא זיא סָאװ ,טסאג םענעטעבעגמוא םענופ טירט יד ןענ
 ,ייז ףא טקוקעג טָאה רענעי יוװ ,םעד ךָאנ רעדליב יד ןשיװּפָא ןוא ,ָאטעג ןיא רעהא

 -גיירא ,ןוז קיטש א יו ,ךיוא גָאט םענעי ןיא זיא ָאטעג ןופ דרערעטנוא רעד ןיא
 ,דרע רעסיורג רעד ןופ טסאג א ןעמוקעג

 -עגכרוד ךיז רע טָאה טלעו רעבלאה א ךרוד רעגאלצנָאק ןשיזיוצנארפ א ןופ
 ,ָאטעג ןיא ןעמוקעג זיא ןוא ,טסאג רעד ,ןסיר

 םעד טימ טדיישעג ךיז ןפאה ןשיזיוצנארפ א ןיא רע טָאה קירוצ רָאי סקעז
 ,דנאלשטַײד ןופ ןפָאלטנא זיא סָאװ ,יכראז רָאסעּפָארּפ

 רעגנוי ןַײז ףא ןָאטעג זַײװ א רע טָאה -- ,רעטָאפ ,עינאּפש ןייק ןעייג רימ ---
 קידנעלקַאשוצ ,רעטרעװ ענייז טקיטעטשאב טָאה סָאװ ,רעטכָאט סיכראז ,יורפ
 -עצ ןבָאה סָאװ ,ענעי טימ ,רעטָאפ ,ןגָאלש ןטרָאד ךיז ןלעװ רימ --- ,ּפָאק ןטימ
 רעדניק ןגעוו ענעפָא יד ףא ןענעגראה סָאװ ,דנאלשטַײד ןיא ןבעל רעיא ןכָארב
 ןעליוקסיוא ןוא זיוהטכעש ןייא טלעוו רעצנאג רעד ןופ ןכאמ ןליוװ סָאװ ,םינייקז ןוא
 ,רעקלעפ עצנאג

 :םאי םוצ טנאה יד ןביוהעגפוא טָאה רע
 רָאלק טעװ גרעב רעיינעריפ יד אב ,ןעיישנארט עשינאּפש יד ןיא ,טרָאד ---

 טקיטולבעצ ןוא זָאלמייה ןרעגלאוו ךיז טלעוו עבלאה א טעװ יצ ,קיטליגדנע ןרעוו
 -סעב עקיסיוכרוד ןרעוו דרע ךעלטסקעז ףניפ ןופ טעװו יצ ...געווציירק א רָאנ ּוװ ףא
 -רעדיוו םעניא ןרעו טביוטשעצ ןלעװ סרעקנעה עשיטסישאפ יד רעדָא ,סנעמלא
 ...ןעייג רימ ...טסַײג ןכעלשטנעמ ןעַײרפ םענופ דנאטש

 טָאה ,טרָאװ סעדעי ןַײז וצ ּפָאק ןטימ טלקַאשעג טָאה יורפ עגנוי ןַײז שטָאכ ןוא
 ;ריא ףא ןָאטעג זַײװ א ךָאד רע
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 ןופ לארּפאק ןשיליוּפ א אב ןקיטַײזאב רעדָא -- ןבַײלקסױא טעװ לכָאר --
 א אב דנוװ א ןדניברעביא רעדָא ,טיצידנעּפא ןטרעגעלראפ א יימרא סיקסדוסליפ
 טוַײװ ,טעװ ,רָאסעּפָארּפ רעטרעעג ,רעטָאפ ,ריא ןוא ...טאדלָאס ןשינאקילבוּפער
 ןלעטש ךיז ןוא םיורט ןקירָאיטנזױטײװצ םעַײנ א ףא ביולרוא ןעמענ ךיז ,סיוא
 ...ןכעִישָאמ ףא ןטראוו

 -רעד ינסָאדנופ טפראדאב טלָאװ רע יװ ,ןגיוא יד טנפעעג טיירב טָאה יכראז
 :רעדניק ענַײז ןעז

 ..?עינאּפש ןייק רעדניק עשידִיי ..?עינאּפש --
 ןופ ןוא ,ּפָאק ןטימ זָאלטכאמ טלקָאשעג ,רעדניק ענַײז ףא קידנקוק ,טָאה יכראז

 ;רעטלאלטימ רעד םיא ראפ ןעגנאגעגפוא זיא טַײװ רעד
 ייז טָאה'מ ּוװ ,טרָאד ...רעדיינ א ןבעגעג ןבָאה ןדִיי זא ,טסעגראפ ריא --

 ןיא ןפרָאװעג טייהרעקידעבעל ייז טָאה'מ ּױװ ,טרָאד ...סנפיוהרעטַײש ףא טנערבעג
 ,..סנוויוא-ךלאק יד

 טרָאװ א ךיוא טָאה --- ?עטאט ,סנוויוא-ךלאק יד ןיא ןפרָאװעג ייז טָאה רעו --
 ןוא ןאמ ריא וצ טעילוטעג ךיז טַײצ עצנאג יד טָאה סָאװ ,לכָאר טלעטשעגנַײרא |

 ,טרָאװ סעדעי ןַײז וצ ּפָאק ןטימ טלקַאשעגוצ זיולב
 ,סע טסייוו טְלעו עצנאג יד ?רעװ טסייה סָאװ --
 רעד ףא קאזקור ןטימ ןאמרעגנוי רעד ןפורעגּפָא ךיז טָאה --- ,טָא זיא --

 טינ רעייפ ןפא ןפרָאװעג ןבָאה סָאװ ,סרָאטיזיװקניא יד טימ ,ייז טימ --- ,עציילפ
 ,עינאּפש ןיא רָאנ טינ --- ןוא ,שטנעמ ןטכערעג ןוא ןעַײרפ ןדעי רָאנ ,ןדָיי רָאנ
 ןפראוו טציא סָאװ ןוא ,דנאלשטַײד ןוא ךַײרקנארפ ןיא ,עילאטיא ןיא ךיוא רָאנ
 ףא טלעוו א טציא ךיז טגָאלש ייז טימ ,רעקלעפ עצנאג סנפיוהרעטַײש יד ףא יז
 ..ןיהא ןעייג רימ ןוא .ךיוא ןדִיי ןוא .דרע רעשינאּפש רעד

 ערעייז זא .ןטלאהּפָא טינ רעדניק יד טעװ רע זא ,ןענאטשראפ טָאה יכראז
 ןָא רע טָאה ךָאד ןוא ,גרעב רעיינעריפ יד אב ,טרָאד ץעגרע ןיוש ןענַײז רעצרעה
 ףָאט לגנאר א ךיז טוורּפעג גלָאפרעד ףא טכיזסיוא םוש ןייק

 סופ רעייז זא ,ןריווושעג ןבָאה ןדִיי ...קעטעמ ,רעדיינ א ןבעגעג ןבָאה ןדִיי --
 ןכערב וטסעװ ...דנאל םעד טָא ןופ ץענערג יד ןטערטרעבירא טינ לָאמנייק טעו
 ?קעטעמ ,קלָאפ א ןופ עּוווש יד

 םיא לָאז'ס זא ,יוזא ,עציילּפ ןַײז ףא קאזקור םעד טרעדאסעגסיוא טָאה קעטעמ
 ;רָאסעּפָארּפ םוצ ןגיוא יד ןביוהעגפוא ןוא ,םעווקאב ןצנאגניא ןַײז

 יד ןכייצ ןייא רעטנוא טלעטשעג טינ לָאמניײק טָאה קלָאפ עשידִיי סָאד --
 ,טיײהיירפ רעד ראפ ףמאק ןיא ןקילייטאב ךיז יידעק ,לָאמ עטייווצ סָאד עינאּפש ןייק גנאג רעזדנוא ןוא .קלָאפ ןשינאּפש ןשידלעה ןטימ רעדרעמ יד ןוא סרָאטיזיוװקניא
 רעודנוא זיאס ,טַײקשידלעה ףא טאטסעטא ןא ןעמוקאב בילוצ טינ טַײװ זיא
 ,עטכישעג

 טנָאמרעד ןוא גערב םוצ ןגָאלשעגוצ טַײקכעלטקניּפ רעשילקיצ א טימ טָאה רע .שיור-םאי רעשילָאכנאלעמ רעליטש רעד ןגָארטרעד ךיז טָאה טַײװ רעד ןופ

313 



 -ראפמוא רעבלעז רעד טימ ךיז טָאה ץראה סיכראז ןיא .טַײקכעלדנעמוא רעד ןיא
 םוצ סעילאווכ יד ןופ גָאלשוצ רעשילָאכנאלעמ רעד יא ןגָאלשעגּפָא טַײקכעלדַײמ
 -ייווצ םעד ןופ רענעפירגעגנָא ןא ,רע טָאה .רעטרעוו ענעפילשעג סקעטעמ יא ,גערב
 ;ןפורעגנָא ךיז ,שיורעג ןקיכאפ

 ,ָאטיג זיא ןקיטכענוצרעביא ּוװ םייה ןייק ןוא ...רימ ןבָאה עטכישעג א --
 טעלג א לסקא ןראפ םיא טָאה -- ...ןַײז טעוו'ס ...עטאט ,םייה א ןַײז טעוו'ס --

 ...עטאט ,ןעיובסיוא יז ןרימ --- ,לכָאר ןָאטעג
 טימ -- ,טנאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ א יכראז טָאה -- ,רענייב ערעַײא טימ --

 ריא ןיא טעוו'ס רעװ ןוא ...םייח יד ..ןעיובסיוא יז ריא טעװ רענייב ערעַײא
 .  .אטיג ךָאנ ןעמ טסייוו ,ןעניווו

 ךיז ןוא קעמולק ןַײז ןכוז ןעמונעג ,טַײז א ןיא ּפָאק םעד טיירדעגסיוא טָאה רע
 ;םיא ףא טצעזעגקעווא

 ןרעקמוא ךיז לעװ ךיא ...עינאּפש ןייק טייהרעטנוזעג ךַײא טייג ...טוג ,ונ --
 רעטציא ...ןגַײװצ ןָא םיוב א יװ ,ןכָארבעגמורא ...ליוה ...ןיילא ...עוװָאלס ןייק קירוצ
 ...דרע רעד ןופ ןסיײרסיוא ךימ טניוו םעד ןַײז רעגנירג טעוו

 ןענַײז ןעלכָאר טימ קעטעמ ןוא ,ןליוּפ ןייק קירוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה רע ןוא
 .עינאּפש ןייק קעווא

 א ןיא ךָאנ ןוא ,רעגאלצנָאק א ןיא ןסעזעג ןיוש קעטעמ זיא םורא רָאי א ןיא
 ,ןטייווצ א ןיא ןלאפעגנַײרא ןוא ןפָאלעג רעגאלצנָאק םענופ רע זיא םורא רָאי בלאה
 טָאה טציא .גנוריגער רעשיטעווָאס רעד ךרוד ןרָאװעג טשיוטעגסיוא זיא רע זיב
 -נַיירא ךיז ןוא עיניל-טנָארּפ טַײז רענעי ףא טזָאלעגּפָארא טושאראּפ א טימ ךיז רע
 ,ָאטעג רעוועשראוו ןופ דרערעטנוא רעד ןיא ןפרָאװעג

 ןיא עדאגירב רעלאנָאיצאנרעטניא רעד ןיא רָאיטנָאלַאװ א ןופ לָאערָא רעד
 א ןעוועג רע זיא טציא .ָאטעג ןיא ןעמוקעגניירא םענייניא םיא טימ זיא עינאּפש
 עלַײװ רעדעי ןוא םירייוואכ עטלא ענַײז טימ ןסעזעג זיא רע .ןאמטכאלש רעטלושעג
 רעד ןופ ןרָאװעג ןעגנולשראפ גנאל ןיוש ןענייז סָאװ ,ןשינעעשעג ןיא טנָאמרעד ךיז
 ךיז טָאה'ס ןוא ,טנגוי ןופ םאט םעד טאהעג ןרָאקיז ןַיז ןיא ןבָאה סָאװ רָאנ ,טַײצ
 שירעגנויליוו ןסעזעג זיא טערעב רעד .ןענָאמרעד םעד ןגעוו רעמ סָאװ טלָאװעג
 ןַײז ףא ןשטיינק עטסעפ יד .רָאה עצראווש-קיצנאלג ּפָאק ןטמעקראפ-ףורא ןַײז ףא
 -סיוא ןכעלנעמ רעדנוזאב א ןבעגעגוצ ןבָאה םענָאּפ ןגנוי קיסעמסנטלעהראפ ךָאנ
 ךיז טָאה ,םיא ףא קידנקוק .לבצנאמ ןקירָאיקיסַײרד-ןוא-סקעז ןקיזָאד םעד קורד
 -עג טדערעג טָאה רע .ךעלקערש טינ םיא טימ זיא ָאטעג ןיא עליפא זא ,טכאדעג
 ,טרָאװ סָאד טקוקעגכרוד טלָאװ רע יװ ,גיוא ןייא טכאמראפ ,טלַײעג טינ ,ןסאל
 זיא טכיזעג ןַײז ןופ טיוה יד .טכיל רעד ףא ,ליומ ןראפ סיורא טגנערב רע סָאװ
 ןעוו ,ןעייר עכעלטע ןיא טשטיינקעג ךיז טָאה ןוא טראה ןוא טקיטניוװראפ ןעוועג
 ,טסוהראפ ךיז טָאה רע

 ענעגייא ענַײז טביילגעג טינ ךיז ןוא םירייואכ ענַײז ףא טקוקעג טָאה רע
 םעד ראפ םיא ןָאטעג םענ א ,ןרעדנא ןא וצ ןעגנאגעגוצ לָאמעלא זיא רע ,ןגיוא
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 .רע עקאט זיא'ס זא ,ןגייצרעביא טלָאװעג לָאמ קירעביא ןא ךיז טלָאװ רע יוװ ,לסקא
 יז ןעוו ,סע ןעוט ןעלבצנאמ יװ ,טקירדעג ייז ןוא טנעה יד ראפ ןעמונעגנָא םענייא
 רע טלָאװ ,ןעמעש טינ ךיז לָאז רע .טַײקכעלטרעצ עטמיוצעג רעייז ןזיַײװאב ןליוו
 טאלג ,ןגיילקעווא טצוו'ס ןעמעוו רעוו ,זַײװדניק יװ ,לָאמא יװ ,ןָאטעג ווּורּפ א ךיז
 ,ךיז טעז עמ סָאװ ,םעד ןופ ,ןליפעג ןופ סולפרעביא םעד ןופ יוזא

 -רא רעטצנאטעגסיוא-טינ רעד ,דלָאגנייר עייש רעטלא רעד זא ,סע טסייה ---
 ,ץעידָאלָאמ ...ןכָארבעגנַײא טינ ךיז .טבעל ,רענַײמ רָאטקעטיכ

 ,ןטַײז עדייב ןיא ּפָאק םעד ןָאטעג גיוו א ןכָארבעגנַײא קעטעמ טָאה ךָאד
 טעז יוװ ...רענַיײמ עטאט רעד ,סעכאנ לסיב א טרָאּפשעגּפָא סע רע טָאה ,ונ --

 ?סיוא רע
 ;טכיראב א ןבעגעגּפָא םיא טָאה יוועלראב
 .רעטסַײמ-רעמיצ .עירָאגעטאק עטייווצ .קעטעמ ,ןענעקרעד טינ םיא טסעוו --

 ,..לגיופ רעטלא ןא יוװ ,סיוא טעז ןוא רָאה יד טבראפעגרעביא ךיז
 טָאה יוועלראב סָאװ ,םעד ןיא ןבילקעגרעדנאנאפ טינ ךַײלג ךיז טָאה קעטעמ

 ,סעירָאגעטאק ףא גנוליײטנַײא יד טסּוװעג טינ ךָאנ טָאה רע .טלָאמעגּפָא ךיגפא םיא
 ,טגערפעגרעביא טינ רע טָאה ךָאד ?"רעטסַײמ-רעמיצ , טַײטאב סניוזא סָאװ ןוא
 טָאה ןָא ןטונימ עטשרע יד ןופ ןיוש ןוא .רעטלמוטעצ א עלעסיב א טרעהעג טָאה רע
 -ידרערעטנוא רעד ןופ טלעוו עקיטראנגייא יד יטָא ךיז ןיא ןזָאלנַײרא ןביױהעגנָא רע
 ,ןטַײקטראוװרעדמוא עריא עלא טימ ָאטעג רעש

 ןגיוא יד .געוו םענופ טַײקדימ יד טרעטפולעגסיוא טינ ךָאנ םיא ןופ ךיז טָאה'ס
 ןעגנולשעג טָאה רע רָאנ .ץיה ןופ יוװ ,ןסָאגראפ עלעסיב א ןעוועג םיא אב ןענַײז
 -טציּפשעגנָא טימ ,לגיופ א יוװ ןוא .טיידראפ סע קידסעאדאהד-וועשַיי .טרָאװ סעדעי
 -רעד ץעגרע ןופ ךיז טָאה סָאװ ,גנאלק ןדעי ףא ּפָאק םעד טעװערעקעגסיוא טַײק
 ,טכודעגסיוא ךיז ךאפנייא רעדָא ןגָארט

 לסקא ןפא טנאה יד טגיילעגפורא םיא טָאה --- ,קעטעמ ,רענַײד עטאט רעד --
 "ּפָא ןלעװ סיוועג ראפ םיא ךיז טצוו ,ןעזרעד ךיד טעװ רע ןעוו -- ,רעדנאסקעלא
 ...ןגַײװצ יד טימ םיוב םעד ןגעוו לשָאמ א ןגָאז

 ?ןגייווצ ערעסָאװ --
 טָאה --- ,ןגָארטראפ ןרעוװ ןוא ...םיוב םענופ ּפָא ךיז ןכערב ייז יוזאיוו טָא --

 טציא ָאד ןענַײז סָאװ ,רעלדרערעטנוא יד ףא טקוקעג ,קידנעלכיימש ,רעדנאסקעלא
 ,..םוא ךיז ןרעק ייז יוזאיוו ןוא --- ,טלמאזראפ ןעוועג

 ;טּפאכעג ךיז טָאה קעטעמ
 -עלא טאהעג ביל טָאה דלָאגניר עַײש רענעבירטעגכרוד רעטלא רעד ,ָאי --

 ...סעירָאג
 -יצ-סע םעד ןיא ,עיּפילָאװַאנ ףא םייה רעטלא רעד ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה רע

 עטאט רעד ןוא שיט םאב ןצעזסיוא זַײװדניק ךיז ןגעלפ רעדניק עלא ּוװ ,רעמ
 ןטערטרָאּפ יד טימ לאז םעד .קינייװסיױא ףא לקזעכעי לטיּפאק א ןגָאז יז טגעלפ
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 ףא ןעמאר ענעבמעד ערעייז ןופ טקוקעגּפָארא ןבָאה סָאװ ,סעבָאב ןוא סעדייז יד ןופ
 :טגָאזעג םענייא ןדעי ןטלָאװ ייז יװ ,טַײקגנערטש רעדלימ טימ עקידעבעל יד

 ,םעדנעּפ-םעדנעה יוזא טינ ...רעדניק ,לסיב א רעליטש ---
 טכאד ,ןענַייז סאג יד יא ,בוטש יד יא .סאג רעד ןיא טנַאמרעד ךיז טָאה רע

 םעניא ץעגרע ןעקנוזראפ זיא סע ףיט יװ ןוא ,ןענאדנופ טירט יירד ןעוועג ,ךיז
 ,..טַײצ ןופ טנורגּפָא

 עדייב ןיא ּפָאק םעד טגיוװעג גנורעדנוואב טימ רע טָאה --- ?עדגיוו ןוא --
 טעוװ יז זא ,טניימעג בָאה ךיא ...עינוינ אזא ןעוועג קידנעטש ךָאד זיא יז --- ,ןטַײז
 עטאט רעד ,ןסָאשעגסיוא טָאה רע ןעמעוו ךרוד טָא ...ןדִיי-ןטוג א אב רונש א ןרעוו
 ,טכירעג טינ ןיילא רָאג ךיז טָאה רע ,דלָאגנייר עַײש ,רענַיײמ

 רעשיזיוצנארפ רָאי ייוצ רעבירא ,עינאּפש ןיא ןטכאלש רָאי ייווצ עגראק
 ןענַײז עּפָארײא ןופ טעטש עװערָאכ רעביא ךיז ןרעגלאוומוא רָאי א ,רעגאלצנָאק
 ןעייטש סָאװ ,ןטכאלש יד ראפ ןַײזטסווואב ןַײז ןיא טרָא סָאד ןטָארטעגּפָא טציא
 זא ,םירייוואכ ענַײז טרעהעג טָאה רע ןעוו ,טכודעג ךיז טָאה םיא .ָאטעג ןיא רָאפ
 לָאמארעדיװ טרעוו רע .םייה ןַײז ןופ בַײל-רעטומ םעניא טרעקעגמוא ךיז טָאה רע
 ןגיוא ענַײז ףא ןיוש זיא טָא ןוא .רעטסעווש טימ ןוא עמאמ-עטאט טימ ןסקאוואב
 ןרָאװעג עריווועג ןיוש רע זיא טָא ןוא ;ּפָאק םענעטלָאּפשעצ סבוקאי ןופ טולב סָאד
 סעשועדאט אב ףרָאד ןיא ףוא ץעגרע ךיז טלאה סָאװ ,עמָאינ ןקניניילק םעד ןגעוו
 -דנאס יווייל זא ןוא ;גנוגעוואב רעד ןיא זיא ,ןיוש רע טסייוו ,קעוואלס ןוא ;װערָאק א
 ןוא ,טלייצרעד ךַײלג ךיוא םיא ןעמ טָאה ,ָאטעג רעד רעביא רעכיב םורא טריפ רעל
 -עּפָארּפ ןטימ ןעז רָאנ ךיז ףראד רע ...רענעלּפ ענַײז ראפ טריטנַאקסיד סע טָאה רע
 יו ,םעד ןגעוו ןטַײהלצנײא ןבעגרעביא םיא ןוא ,רעטָאפ סלכָאר טימ ,יכראז רָאס
 רע טפראוו טלמעד .ןָאילאטאב ןלאנָאיצאנרעטניא םעניא ןגָאלשעג ךיז טָאה לכָאר
 ,ףמאק ןשידרערעטנוא םעד ןיא ןבעל-ןוא-בַײל טימ ןַיירא ךיז

 -רעד יד .געוו ןיא ךָאנ ןטכארטעגכרוד א ,ןאלּפ ןטיירג א טימ ןעמוקעג זיא רע
 עינאּפש ןיא עדאגירב רעלאנָאיצאנרעטניא רעד ןיא רָאי ייווצ ענייז ןופ גנוראפ
 םיא זיא רעגאלצנָאק ןשיזיוצנארפ םעניא טעברא רעשידרערעטנוא ןַײז ןופ ןוא
 ,ףליהוצ ןעמוקעג טציא

 ןסקאוומורא .דנאטשרעדיוו -- ,ץראה ןַײז טּפאלקעג טָאה --- ,דנאטשרעדיוו ---
 ,רעמ סָאװ ןוא .ןשטנעמ טימ

 -ןעייטראּפ רעטסקינייװניא רעד ןביײהנָא ךיז ןָאק ָאטעג ןיא זא ,טסּוװעג טָאה רע
 רָאנ יו ,ןשועדאט ןוא ןרעדנאסקעלא טנרָאװעג ךַילג רע טָאה םעד ןגעוו .טיײרטש
 ,ןפָארטעג ךיז ןבָאה יז

 -יישראפ ןייק .ןבָאה טציא ןעמ ףראד עיצאזינאגרָא-טכאלש עסיורג ןייא --
 סָאװ ,יד טָא .ייטראּפ ןייא ןאראפ זיא'ס .ָאטשינ טציא ןענַײז ןעייטראּפ ענעד
 ,םזישאפ ןטימ ךיז טגָאלש

 טימ ןוא ,דלָאגנייר עייש ןטלא ןטימ ,רעטָאפ ןַײז טימ ןעז ןסירעג ךיז טָאה רע
 ףא ןָאט קוק א טלָאװעג םיא ךיז טָאה'ס ;יכראז רָאסעּפָארּפ םעד ,רעטָאפ סלכָאר
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 -ּפָא רעירפ ןליוו ןַײז ןגעק רע טָאה ךָאד ןוא .סעגער יד טלייצעג טָאה רע .ןבוקאי
 ,קידנעייטש .עטריזיוװָארּפמיא ןא .גנוציז א ןטלאהעג

 -נזעווייב יד וצ טנאה יד ןפרָאװעגסיױרא רע טָאה -- ,סרעדיל סקעז טימ --
 ךיז ףראד קלָאפ סָאד ,ןוַײװסױרא טינ דנאטשרעדיװ ןייק ריא טעװ --- ,עקיד
 רענאזיטראּפ יד ךיז ןגָאלש סע יװ יוזא .ןגָאלש ךיז ףראד קלָאפ סָאד .ןלעטשנגעק
 ,רעדלעװ רעקסנאירב ןיא רענאזיטראּפ יד ןוא רעדלעוו עשיסורסַײװ יד ןיא

 סָאװרָאנ זיא סָאװ ,ןשטנעמ א יוװ .םאזקרעמפוא .טרעהעג םיא ןבָאה םירייוואכ יד
 ןופ .ןטכאלש עשיסאלק טימ טכאמעג טמיראב ךיז טָאה סָאװ ,דנאל םענופ ןעמוקעג
 -עמ ןייגכרוד טזָאלעג ןוא ןרעטש םעד טשטיינקעג טָאה רעדנאסקעלא ,דנאלנטעווָאס
 -נרעה ,טַײװ רעד ןיא טקוקעג טָאה שועדאט .שטייגק ןדעי ןַײז ךרוד רעטרעוו סקעט
 טייז רענעי ןופ עדנאמָאק עשירעטילימ א טרעהעג טלָאװ רע יװ ,ןקעטעמ קיד
 -עג טעשָאּפ טָאה רע .ןבשזעכעוו-ןיד ןייק ןבעגעגּפָא טינ ךיז טָאה ןסָאנ .ץענערג
 ךָאנ טָאה קעטעמ ןוא .ןרעוו טריזילאער לָאז'ס ,טראוועג ןוא טרָאװ סעדעי ןעקנורט
 :טצעזעגרָאפ עזואּפ רעניילק א

 ?ָאטעג ןיא ןאראפ ָאד ןענַייז ןעייטראּפ עכלעוו ---
 ראפ יװ טקנוּפ -- ,רעדנאסקעלא טרעפטנעעג קידנעלכיימש טָאה -- ,עלא --

 ,עמָאכלימ רעד
 ,רימ ןבָאה -- ,שועדאט טשימעגניירא ךיז טָאה -- ,לָאר עקידנריפ יד רעבָא --

 ,ןטסינומָאק יד
 רעד ןיא רָאנ ,לָאמש טינ ןצונסיוא לָאר עקידנריפ עקיזָאד יד ןעמ ףראד --

 ןקינייראפ --- .ןשועדאט טּפאכעגרעטנוא קעטעמ טָאה -- ,טיירב רעכעלגעמ רעצנאג
 ,טנָארפ-סטייהנייא ןא ןפאש ,ךיז

 :םיא רעטנוא רָאה יד טעלגעגוצ ןוא טערעב םעד ןביוהעגפוא טָאה רע
 ןעייטש ייז .ייז ןעמעניירא זיא ?גנוקינייראפ רעד ףא ןייג ןליוו ןטסינעיצ --

 יד גירק םעד ןופ טַײצ רעד ןיא ןָא ןעייטש דנאבראפנטעווָאס םעד יו ,ןָא רימ
 ,.ווו רעוו --- ןענעכערסיוא ךיז רימ ןלעוו ךָאנרעד .רעדנעלגנע יד ןוא רענאקירעמא
 ערעזדנוא .דנוב םעד עליפא .עטיב --- עשייייטראּפמוא ןצנאגניא ,םיצולאכ ,םירמָאש
 יד זא ,טינ טסעגראפ .רעטעּפש ףא ןגיײלּפָא רימ ןלעוו ןטיײרטש עטסקינייווניא
 זיא ,שועדאט טגָאז ,לָאר עקידנריפ יד .ןטסינומָאק יד אב ,זדנוא אב זיא גָאװרעביא
 ,לָאר יד טָא ,ןליּפשּפָא קירעהעג יו רָאנ יז רימ ןפראד .זדנוא אב

 רעגייא טלטניּפעג קידנקיטיגאב ןוא טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה רעלדרערעטנוא יד
 ,ןגיוא יד טימ ןרעדנא םוצ

 -רערעטנוא רעשיליוּפ רעד טימ -- ,קעטעמ טצעזעגרָאפ טָאה -- ,רעטַײװ ---
 | ?ןדנובראפ רימ ןענַײז גנוגעוואב רעשיד

 --- ,שועדאט ּפָאק םעד ןביוהעגפוא טָאה -- ,"אווָאדויל אידראווג, רעד טימ --
 ,ןָא גָאט ןטשרע םענופ

 ןדייר ןעמונעג רענעדירפוצ א קעטעמ טָאה -- ,גנודניבראפ עקיזָאד יד טָא --
 רעזדנוא ןופ ןייבנקור םעד ראפ ןטלאה יז ןוא ןקראטשראפ ןעמ ףראד -- ,רעליטש
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 ,עיצאילוקריצ-טולב ןייא .ןרעדנא םעניא םענייא ןופ טולב סָאד ןסיגרעביא ,ףמאק
 רעד ןיא סעכיוק יד ןופ גנורעטיירבראפ עטסקינייוװניא יד ,זַײװנזיײרק ,יוזא טָא ןוא
 -ארקָאמעד רעד טימ גנורעטיירבראפ רעקידנסיורד רעד ןיא ןַײרא ךיז טסיג ָאטעג
 רעד ןיא ןייא ךיז רימ ןרעמאלק ןעמאזוצ ןוא ,ןליוּפ ןופ גנוגעוואב-סקלָאפ רעשיט
 ןטימ ךיז טגָאלש סָאװ ,ךעיוק-טּפיוה םעד ןיא -- גנורעטיירבסיוא רעקידנסילשטנא
 -אב רעכעלקריוו א רימ ןענַײז טלמעד ,דנאבראפנטעווָאס םעד ןיא --- ,םזישאפ
 זיא סָאװ ,עדייא עטלייטרוראפ א טינ ,ףמאק ןשיטסישאפיטנא םענופ לייטדנאטש
 טרינאלּפראפ טָאה סָאד יװ ,ןרעו טכארבעגמוא ףא ָאטעג ןיא ןרָאװעג ןבירטראפ
 ,טניה עקירעביא יד ןוא רעלמיה ןוא רעלטיה

 -נעטשלופ יד טקירדעגסיוא טימרעד ןוא ּפָאק ןטימ טלקַאשעג טָאה רעדנאסקעלא
 | ,ןעקנאדעג סקעטעמ טימ גנומיטשוצ עקיד

 ,רעטכארטעגכרוד א רעייז ראפ םארגָארּפ סקעטעמ ןטלאהעג ךיוא טָאה שועדאט
 טמיטשעגוצ קנאדעג ןטימ רע טָאה ,טדערעג טָאה רענעי סָאװ ,טַײצ עצנאג יד ןוא
 -יזָאד רעד סָאװ ,טַײקפַײר רעשיטילָאּפ ןוא טַײקרָאלק רעד ןופ טאהעג עָאנאה ןוא
 - ,ןגָארטעג ךיז טימ טָאה רעכָאב רעטווּורּפעג רעק

 ןעמוקּפָא ןַײז ןופ ,ןטכאלש עשינאּפש יד ןיא ןעמענליײטנָא ןַײז ןופ לָאערָא רעד
 טושאראּפ א ףא רעהא ךיז ןזָאלּפָארא ןַיז ןופ ןוא ןרעגאלצנָאק עשיזיוצנארפ יד ןיא
 ,םירייוואכ עלא ןופ ןגיוא יד ןיא ןָאזרעּפ ןַײז טעטירָאטװא ןוא גָאװ ןבעגעגוצ טָאה
 טָאה טקאפ רעקיזָאד רעד ןוא .דנאלסור םיא טָאה ןטיבעגסיוא זא ,טסּוװעג ןבָאה עלא
 -ראפנטעווָאס רעד יוװ טקנוּפ ,דנאבראפנטעווָאס םעד ןגייא-ךעלבַײל יוזא טכאמעג
 זא ,ןענאטשראפ טוג טָאה שועדאט .ייז ןופ םענייא ןדעי ןטיבעגסיוא טלָאװ דנאב
 .רעפמעק ןשיטסישאפיטנא םעד ןיא רָאנ ,ןקעטעמ ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא טינ טייג'ס
 טינ ךיז טָאה ןשועדאט .טנעה יד טקערטשעג דנאלסור טָאה םענייא ןדעי וצ זא ןוא
 ןופ סעּפע זא ,טכודעג ךיז טָאה םיא ןעוו ,ןאד עליפא ןקעטעמ טימ ןרעּפמא טלָאװעג
 ;טגערפעג רָאנ םיא טָאה רע .ןטיײרטשאב ךיז טזָאל דייר ענַיז

 ,ןדנעװנָא טציא טפראדאב ןעמ טלָאװ ןעמרָאפ עלענָאיצאזינאגרָא ראפ סָאװ ---

 ?ףמאק רעד ןַײז רעוויטקעפע לָאז'ס זא
 :טנעה יד טימ טריפעצ טָאה קעטעמ
 ןעמעוו אב ךיז ןבָאה רימ .םוטעמוא יו .ןקעדטנא טינ סַײנ ןייק ָאד ןלעוו רימ ---

 ּוװ .ךעלרעמעק ןריזינאגרָא .סעכיוק עלא םיא ןיא ןקינייראפ .רעטנעצ א .ןענרעל וצ
 ענשזרָאטאק ףא ןבירטראפ גָאט ןדעי ןרעוו סָאװ ,יד ןשיװצ .ךעלגעמ זיא'ס רָאנ

 רעסיוא .ןטעברא ייז ּוװ ,טרָאד ןעמוק ץינוצ זדנוא ןלעוו ייז .לרעמעק א --- ,טעברא
 א -- ,ןשטַײד יד ףא ןטעברא ןפאלקשדָאטעג יד ּוװ ,ןקירבאפ יד ןיא .ָאטעג רעד

 יד ףא ןוא סעיצנאטס-ןאב יד ףא .ָאטעג ןיא קיניײװניא --- ןלעטרא יד ןיא .לרעמעק
 -גודניבראפ ןּפינקנָא .קינשזרָאטאק רעשידִיי א ָאד זיא'ס רָאנ ּוװ ,ןדָאװאז עשישטַײד

 -ספמאק ןלייטסיוא .קיטכיזרָאפ .סעקינשזרָאטאק עשיליוּפ טימ .ןקאילַאּפ טימ ןעג

 ךיא .עידראווג-סקלָאפ רעד ןופ גנולײטּפָא-ָאטעג יד רימ ןרעוו םוראיוזא ,סענישזורד
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 ,ןגָאלשרַאפ ערעדנא ןייק ָאטינ זיא/ס ביוא ,עיצאזינאגרָא רעזדנוא ןפורנָא רָאפ גייל

 ."קאטראּפס;

 םיקסאמ ןוא טכארטעג עלַײװ א ,טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה רעלדרערעטנוא יד

 טלָאװ עמ יוװ ,"קאטראּפס; טרָאװ סָאד טרעזאכעגרעביא טָאה רענייא רעדעי .ןרָאװעג

 עליפא טליפרעד ךיז ,ענעדירפוצ ןצנאגניא ןיוש ,ךָאנרעד ןוא גנוצ ןפא טוװּורּפעג סע

 ,קאטראּפס ןעמָאנ םעד ןגָארט טעוװ עיצאזינאגרָא יד סָאװ ,םעד ןופ רעפייטש לסיב א

 ךַײלג זיא רע .ןטיײיהלצנייא ןייק ףא גנאל ןטלאהראפ טינ ךיז טָאה קעטעמ

 "גירד זיא'ס זא ,טכאדעג ךיז טָאה םיא סָאװ ,ןקידרעטַייװ םעד וצ ןעגנאגעגרעביא

 רעכלעוו ןגעוו ,ךאז א יװ ,ןָאטעג גָאז א רע טָאה ,ענייבעל-ענייב ,יוזא ןוא .דנעג

 "נעגנירד ףראד עמ -- ,רָאלק םענייא ןדעי זיא סָאװ ןוא טדערעג גנאל ןיוש טָאה'מ |!

 .ןעמוקוצ ןלעוװ סָאװ ,רעדילגטימ יד טימ ןעגנוביא עשירעטילימ וצ ןטערטוצ קיד

 ןבָאה ,דרערעטנוא רעד ןיא ָאד ךיז ןעניפעג סָאװ ,עלא זא ,טסּווװעג טָאה רע

 םעד ןפאשראפ טלָאװעג ייז רע טָאה ,עשראוו ראפ ןטכאלש יד ןיא ןעמונעג לײטנָא

 :ןענָאמרעד ייז ןוא סעכאנ

 יזדנוא ןופ רערעדעי .עלא ןריפכרוד רימ ןלעוו ןעגנוביא עשירעטילימ יד ---

 ,עשראוו ראפ ןגָאלשעג ךיז ךָאד טָאה ריא .עסעמע .טיילטכאלש עלא ךָאד ןענַײז ָאד

 ןופ טאמיק ןרָאיטנָאלָאװ ןעוועג ןטרָאד ןענייז רימ שטָאכ ...דירדאמ ראפ רימ יוװ

 ןלעװ ,טָא זיא ...רעריטראמ לפייה א ןעוועג ָאד טַײז ריא ןוא ,טלעוו רעצנאג רעד

 "טימ עַײנ יד טימ ןעגנוביא עשירעטילימ ןריפכרוד ףא טַײצ ןעניפעג ןפראד רימ

 .זדנוא וצ ןסיגניירא ךיז ןלעװ סָאװ ,רעדילג

 ;טַײטאב טָאה לכיימש רעד ןוא ,ןשועדאט וצ טלכיימשעג טָאה רעדנאסקעלא

 לפיוו .ןָאטעגּפָא טַײצ רעד ראפ ןבָאה רימ סָאװ ,שועדאט ,וד םיא גָאז --

 .טנאה רעד ןיא סקיב א ןטלאה טנרעלעגסיוא ןבָאה רימ ָאטעג רעד ןופ ןשטנעמ

 יו ןסעזעג זיא רע .לכיימש סרעדנאסקעלא טּפאכעגפוא טינ טָאה שועדאט רָאנ

 ,טגָאז קעטעמ סָאװ ,םעד ןופ ךאס א זא ,טסּוװעג טוג טָאה רע שטָאכ .עיצקעל א ףא

 יד טרינָאּפמיא טָאה םיא רָאנ ,רעגייטש רעכעלגעטגָאט ןעמעלא ייז ראפ ןיוש זיא

 ןעוו ןוא .קנאדעג ןַײז ןופ טַײקטריזינאגרָא יד ,דייר סקעטעמ ןופ טייקשידָאטעמ

 א אב טגערפ עמ יוװ יוזא ,ןָאטעג גערפ א ךיוא םיא רע טָאה ,טקידנעעג טָאה קעטצעמ

 ;רָאטקעל

 ?עמָאקענ ןופ ןטקא עלעודיווידניא ןגעוו וטסכארט סָאװ ןוא ---

 ;ּפָאק םעד ןָאטעג ףוא בייה א טָאה קעטעמ

 -טנא טינ ,ָאטעג ןופ ןעגנוגנידאב יד ןיא ,ָאד רימ ןלעוו עירָאעט עיינ ןייק --

 רָאנ .ךאז ערָאלק א סָאד זיא זדנוא ראפ .עגארפ רעקיזָאד רעד רעביא ןעלקיוו

 זיא ,םענייא טימ רעקינייװ ןַײז לָאז'ס ,טנוה א ןעמארּפָא ןָאק עמ ביוא ,שיטקארּפ

 טינ ןוא ןבעגסיוא טינ זדנוא לָאז סָאד ,קיטכיזרַאפ רעבָא ...ןָאט סע ןעמ ףראד

 .סערדא רעזדנוא ןזַײװנַא

 טָאה רעדנאסקעלא .ןרעדנאסקעלא ףא קוק א טּפאכעג שועדאט טָאה טלמעד

 -סיוא ,ןביוהעגפוא ךיז רע טָאה .טייטאב קוק סעשועדאט סָאװ ,ןענאטשראפ
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 ,ןָאטעג ייג א טָאה ןגיוא עלָאמש ענַײז ןופ קילב רעד ןוא ,ןרעטש םעד טשטיינקעג

 ;ןקעטעמ ןיא ןכָאטשעגניירא ךיז ןוא ,סונָאק א ןופ יו

 -קיצנייא טניה יד ןגָאלש ןזומ רימ ןלעוװ טציא .ןביײלקסיױא טעּפש זיא טציא --

 "יודאב םוצ ,טניה יד ןבָאה סערדא רעזדנוא ןוא .ןזָאל ךיז טעוו'ס רָאנ יוװ ןוא זייוו

 ןבָאה געוו רעדנא ןייק .טריזאברעביא זַײװליײט ךיז ןבָאה רימ ..,טריּפשעגסױא ,ןרע

 ,טעשַאּפ ןליוו רימ .קעטעמ ,עגארפ עשיטערָאעט ןייק טינ סָאד זיא טציא .טינ רימ

 סָאװ ,סָאש ןטשרע םעד טימ ףיונוצ טלאפ רעהא םוקנָא ןַייד .טרימרָאפניא ןַײז טסלָאז

 טימ עדגיוו טָאה עבאגפוא רעזדנוא טיול .רעקנעה יד ןיא ןָאט טייג דרערעטנוא יד

 א םענייא ןגעוו ןבעגעג ןסיוו וצ זדנוא טַײז רעשירא רעד ןופ ךעִילָאש ערטסקע ןא

 ןבָאה ייז ,ײצילָאּפיַאטעג רעשידִיי רעד ןופ טנוה א ןגעוו ןוא רעטעראפ ןשילוּפ

 -עגנָא טָאה עדגיוו .םוטּפאר ןּפאכראפ זדנוא ךיז ןביײלק ןוא טריּפשעגסיױא זדנוא

 וצ ךיז טיצ עלערינש סָאד .עפפוטש טרוק ,שטַײד א ןופ עילימאפ א ךָאנ טקעמש

 ןופ ףעש רעד ןוא ָאלדיבַאק ןָאיּפש רעשיליוּפ רעד זיא ןטנוא ןופ ןוא .ןשָארפ ןָאפ

 ןצרעהא ןעמוק ייז ,ןעמארּפָא יז טכאנאב טניַײה ךיז ןביילק רימ .ײצילָאּפ-ָאטעג רעד

 יז ,.בורג יד זדנוא םורא ןבָארג ןוא ראב ןיא ןעגנערבראפ טנוװָא רעדעי טאמיק

 ,טריּפשעגסיױא ךיוא יז ןבָאה רימ זא ,טינ ןסייוו

 .קעטעמ ןָאטעג קוק א ןעמעלא ףא טָאה -- ?ןעמ טראוו עשז סָאװ ףא זיא --

 לָאז יז --- .ןסָאנ טרעפטנעעג טַײײז רעד ןופ טָאה -- ,ליוק יד וצ טעוװארּפ עמ --

 .קידנעטש ףא ןוא ךעלטנירג ןייגניירא

 טָאה קילב רעמעראוו ןַײז .ןענעסָאנ ףא טקוקעג ץלָאטש טימ טָאה רעדנאסקעלא

 -מוא לסיב א טליפרעד ךיז טָאה רע ןוא ,גָאז ןשירעגנויליווװ סנסָאנ טקיטעטשאב

 :ןדלָאמעג טינ טשינרָאג םיא ןגעוו ךָאנ ןעמ טָאה ןקעטעמ סָאװ ,םעווקאב

 ןטאטשראוורעוועג ערעזדנוא עלא .קעטעמ ,לאנעסרא רעזדנוא זיא סָאד --

 ,ןפַאטש-סיירפוא ערעזדנוא רעביא סָאבעלאב זיא רע ,טכיזפוא ןַײז רעטנוא ןענַיז

 ,ןלאפראפ זיא -- טינ רע ליוו ,זדנוא רע טנפָאוװאב ,רֶע ליוו

 טָאה טציא .ןעזעג טאהעג ןיוש רע טָאה ןקעטעמ .קעוואלס ןעמוקעגנַײרא זיא'ס

 -עגּפָא רע טָאה ןרעדנאסקעלא ןוא ןגיוא יד טימ םיא וצ ןָאטעג ךאמ א זיולב רע
 | ;טכיראב א ןבעג

 טלאה ָאלדיבָאק ,קידרעפָאה רעייז .ראב ןיא לשיט א אב טגיילעצ ךיז ןבָאה ייז ---

 ביל ,רע טיירש ,טָאה רע .רע טיירש -- ,קיזומ עשידִיי .קיזומ ןלעטשאב ןייא ןיא

 ןסאּפ .ןגיוא יד טימ רעמזעלק יד טכעטש ןיקלאמ טנוה רעד ןוא .קיזומ עשידִיי

 ,טָארט ןייק ףא ןעניקלאמ ךיז ןופ ּפָא טינ טזָאל ָאלדיבָאק ןוא ,ייז ןופ רע טסַײר

 טזַײװ ,ךיז ןביילק ייז .רעגייז ןפא ןקוק ןייא ןיא טלאה .טינ רע טקנירט -- ןעקנירט

 .סעּפע וצ ךיז ןטיירג ייז זא ,ךעלגעמ .גנאל ןעגנערבראפ טרָאד ,סיוא

 וצ ןבעגעג קנוװ א ןוא ןקעוואלס טרעהעגסיוא םאזקרעמפוא טָאה רעדנאסקעלא

 ;ןקעטעמ
 ...םיא טיױרטעגנָא רימ ןבָאה סָאש םעד --

 ?ןקעוואלס ---
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 ,.ינָאל / ---

 ,קעטעמ טגערפשגרעביא טָאה --- ?ןיילא ---
 ,ןללְּלא ---

 טשינרַאג זיא רעטצנעפ ןרעטניח .רעטצנעפ ןיא ןָאטעג קוק א טָאה קעטעמ
 -רעד ,שינרעטצניפ רעד ץוכ ,קעטעמ טָאה ביוש רעד ןיא ,שינרעטצניפ ץוכ ןעוועג
 ;םירייוואכ יד וצ טעווערעקעגסיוא רעדיוו ךיז ןוא דליבּפָא ןַײז ןעז

 ַאנ ןוא ..,רעזואפ ןייא ךָאנ ןקעוואלס וצ טפראדאב טלָאװ עמ זא ,טכאד רימ --
 ןַײז לָאז ,ךיז טכאמ עס טָאװ-עלאמ ..זיא םענייא אב ביוא .רעװלַאװער ןייא
 .רעטייווצ

 רָאנ טינ רע טָאה טציא .רעטצנעפ ןיא ןָאטעג קוק א לָאמאכָאנ טָאה קעטעמ
 ,ריא ןיא טרעהעגנייא ךיוא ךיז רָאנ ,שינרעטצניפ יד ןעזעג

 קעמייו טימ עטליפעגנָא ,ןסאג עטלּפירקראפ ןוא ענעכָארבשצ קילדנעצ עכעלטע
 ףשד וצ יוװ ,טקנופ ןשידרערעטנוא םעד טָא וצ ןגיוצעג ךיז ןבָאה ,דעכאּפ טימ ןוא
 ,עטצישאב טיִנ םענייק ןופ ,ערעקפעה ןָאטעג רעצנאג רעד ןיא טסיירט רעקיצנייא
 ךוא ענעלָאװשעג -- רעזיה יד ןוא ןפיוה יד ,עטרעגלאוועגמוא יו ,ןגעלעג ןענַײז
 "אמ טימ ןוא ןעיורפ טימ ,םינייקז טימ ןוא רעדניק טימ עטּפָאטשעגנָא ,עטמיילעג
 יז ֹוא ,ןקעטעמ טציא ךיז טָאה טכאדעג ןוא .סעקינעסימ-ווערע עלא --- םיָאל
 ,טניוװ ןקידנעייגייבראפ ןדעי וצ יז טפור ,עטקיטשרעד א .שינרעטצניפ יד ,טצכערק
 טנַארט סָאװ ,קיזומ יד ליומ עקידנווװ סָאד ריא טּפָאטשראפ סע רָאנ .ףרָאש ןדעי וצ
 טייקכעללירפ סָאלדיבָאק ,ןעגנאלק עקידנרעטסעל עקידנצלירג יד ,ראב םענופ ךיז
 "צניפ ןייק טינ זיא'ס ןוא .,קערש אזא זיא'ס ןוא ,,.טייקמאזכרָאהעג סניקלאמ ןוא
 ףא קאז םעגעפרַאװעגפורא ןא ןופ .טכיל רעטקיטשרעד ןופ רָאנ ,טכאנ ןופ שינרעט
 "עג רע ..ןגיוא ענעכַאטשעגסיױא ןופ יו ,גָאט םענעכָאטשעגסיױא ןופ ,טלעו רעד
 עטסרעטצניפ יד ןיא טינ ,עינאּפש ןיא געט עטסגרע יד ןיא טינ ,קעטעמ ,טינ טקנעד
 ןוא שקידנצכערק אזא .שינרעטצניפ ענעלָאװשעג ,עקנארק אזא רעגאלצנַאק ןיא געט
 ,..טניוו ןדעי וצ ןוא ךרָאש ןדעי וצ עקידנפור

 -- ןטייוצ א ךעיוקימ -- ,רעדנאטקעלא טנָאזעג טָאה --- ?ןסָאנ ,וטסגָאז סָאװ --
 ...רָאּפ רעד וצ ןקעוואלס

 ,ןגיוא עטרעטסייגאב ןוא עטיורטראפ טימ ןקעטעמ ףא ןָאטעג קוק א טָאה ןסָאנ
 רעדנאסקעלא ךיז טדנעוו ןקעטעמ ןופ טראוונגעק ןיא סָאװ ,ךעלקילג ןעוועג זיא רע
 ךָאט ןיא טָאה םיא וצ גנודנעוו יד ןוא ,טַײהנגעלעגנָא רעקיטכיוו אזא ןיא םיא וצ
 ףא קילב םעד ןפרַאװעגרעביא ןקעטעמ ןופ טָאה רע .רוטאדידנאק ןַײז -- טַײטאב
 ;ןפורעגנָא ךיז ןוא רעוואכ ןרעטלע ןא ןופ טַײקילעזטייּפ טימ ןקעוואלס

 טעװ ,ןליופאב טעוו עיצאזינאגרָא יד ביוא ?ןדייר ֹוצ ןאראפ ָאד זיא סָאװ ---
 ןייק טינ ,קעטעמ רעוואכ ,זדנוא אב זיא ןילּפיצסיד יד .ןקעוואלס ֹוצ רעטייווצ א ןַײז
 ןופ טולב סָאד שטָאכ .עינאפש ןיא ןָאיגעל ןלאנָאיצאנרעטניא םעניא יװ ,ערענעלק
 ,..ןסרוק עלאנָאיצאנרעטניא יד ףא טינ ךיז טריטָאק ָאטעג רעד

 :קילב סקעטעמ טּפאכעג ןוא ןָאטעג לכיימש א טָאה רעדנאסקעלא
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 ,ךארּפש א ?ָאטעג רעד ןופ לאנעסרא רעד טדער סע יװ ,טרעהעג טסָאה --
 ,קעטעמ

 ;ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה קעטעמ
 -אּפש יד ןופ טולב סָאד ...ןקיטעטשאב סע ןָאק ךיא ...טכערעג זיא רע ...ָאי --

 ןופ טולב סָאד ..ָאטעג ןופ טולב סָאד יװ ,רעמ ךאס א ,טלעוו יד טרירעג טָאה רעינ
 ךיז טָאה ,ןלאפעגנָא יז ףא ןענַײז ןטסישאפ עשינעילאטיא יד ןעוו ,רעניסיבא יד
 עלא ףא טלמוטעג ךיז טָאה'ס ..ָאטעג רעד ןופ טולב סָאד יו ,רעכעה טריטָאק ךיוא
 סע ,ךעיוק אזא ןזיַײװסיױרא רימ ןפראד ..?סָאװ זיא ,ונ ...דרע רעד ןופ ןגעווציירק
 ,טלעוו יד םיא ןיא טלעפ סע זא ,ןליפ טינ ךיז לָאז

 .ןסָאנ ןגיוא יד טימ ןָאטעג לטניּפ א טָאה -- ,ןזַײװסיױרא ןרימ ןוא --
 :טנאה יד ןביוהעגפוא טָאה שועדאט
 א טַײז ריא סָאװ ,קילג רעַײא .סָאמ יד טּפאכעגרעביא לסיב א ,ךיז טכאד ,ונ --

 קנאדעג רעד ...ןָאט טכארט א ךָאנ רימ ןלעוו ןקעוואלס וצ ןטייווצ א ןגעוו ןוא ..,טסאג
 ,טכאנ עצנאג יד ָאד ןביילב רימ ,ןטכארטכרוד םיא ןרימ .רעטנוזעג א סלאפנלא זיא
 ןוא .ןרעטלע יד טימ ןעז ךיז טפראד ןוא .ןעורּפָא ךיז טפראד ,קעטעמ ,ריא ןוא
 ...דָאש א ...דָאש א ...ןלייצרעד וצ סָאװ טינ ךיוא זדנוא ריא טָאה ןעדירפ ןגעוו

 טדער עמ סָאװ ,ךעדיש רעד טרעגרעעג טָאה םיא .זעוורענ ןעוועג זיא קעוואלס
 לָאז סָאש ןַײז זא ,טלָאװעג טָאה רע ,ןטייווצ ןייק טינ ףראד רע .רָאּפ רעד ֹוצ םיא
 יוװ ןוא ריא וצ עביל ןַײז ןופ רעייפ סָאד יו ,ןצראה ןיא ןעדגיוו אב ךיוא ןעגנילקּפָא
 א טליפרעד לָאמאטימ רע טָאה טציא .ןשועדאט ןלעטשנגעק ךיז טַײקטיײרג ןַײז
 -קעלא וצ ,םיא וצ ןטייווצ א ןגעק ןעוועג זיא רע לַײװ ,ןשועדאט וצ עיטאּפמיס ךאס
 ,ןטייווצ א ןגעק ןטולכאל ךָאד זיא רע ,סָארדראפ ןסקאוועג םיא אב זיא ןרעדנאס
 ןַײז ךָאנ ןָאק קעטעמ ןוא .קעטעמ ןייא ןבילבעג זיא .טינ סע רע ןָאק ןגָאז רָאנ
 -אב ךָאד םיא טעװ רע .ןָאט דער א רע טעװ םיא טימ .קירוצ ףא ןעִיצ גָאלשרָאפ
 ןפיולטנא זיא ...סָאװ רעמָאט זא ,ןרעלקרעד םיא רע טעװ .ןרעטלע יד וצ ןטיילג
 ןכאמ רע ףראד סָאש םעד ...רעטריצילּפמָאק ךאס א --- ןטלאהאב ךיז ןוא ןעייווצניא
 -יא יד טימ ןוא ןשועדאט טימ ייר ןייא ןיא ןלעטשקעווא םיא ףראד סָאש רעד ,ןיילא
 -יקלאמ ןוא ןָאלדיבָאק ןרעכעלכרוד ףראד טָאש רעד .דרערעטנוא רעד ןיא עקירעב
 ערעדנא טימ םיא ףא ןָאט קוק א ןעדגיוו ןעגניווצ ןוא רעצרעה עשיטניה יד ןענ
 .ןגיוא

 ןיא קידנקוק ,ןָאטעג גָאז א שועדאט טָאה -- ,קעטעמ ,טכאנ עטוג א זיא --
 -- ןייג ביוא .סאג רעד ףא טירט עכעלטע ןכיילשכרוד ךיז ןעמ ןָאק טציא -- ,ביוש
 | ,טַײצ עמאס יד טציא זיא

 ןיא לָאמאכָאנ ןָאטעג קוק א ןגיוא עדימ טימ קעטעמ טָאה -- ,טכאנ עטוג א --
 ?ךימ טיילגאב רעוו זיא .טכאנ עטוג א -- ,םירייוואכ יד ףא ןוא ביוש

 ;ךיז םורא ןגיוא יד טימ ןָאטעג עשזדנַאלב א טָאה רעדנאסקעלא
 ,קעטעמ רעוואכ םעד ןטיילגאב טסעוו וד ...קעוואלס --
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 ןא ןטַיײז ַײרד ןופ .עװקסָאמ וצ טראה ןעגנאגעגוצ זיא יימרא עשישטייד יד
 סעיגיל-ןאבנזייא ענעבילבעגיירפ ייווצ ךרוד טָאטשטּפױה יד טָאה ,עטלגנירעגמורא
 -נָאמעד יד לארוא ףא ןפרַאװעגרעבירא ןוא גנורעקלעפאב עכעלדירפ יד טריוקאווע
 .ןדָאװאז עטריט

 -צנעפ יד זיב עװקסָאמ ןענאטשעג זיא ,עכעלטירטוצ-טינ א ןוא עטרעצעגּפָא ןא
 טימ טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד ןיא טעריוועגכרוד ןביוש יד ,דמאז ןיא רעט
 -אטשעג זיא יז ,עילראמ ךעלעמסאּפ טימ -- זַײװרעטרע ,ריּטאּפ ךעלקיסאּפ עלַאמש
 "פוא ענייז טימ למערק רעד ןוא ,סקּוװ ןצנאג ריא ןיא ,טָאטשטּפױה יד ,ךיוה ןענ
 -ּפָארא ןא ףא יו ,למיה ןקיטסבראה ןקירעדינ ןפא טקוקעג טָאה סמערוט ענעגיטשעג
 ענעניבור יד טימ ןכַארטשעגרעטנוא יז ןטקנוּפ ןביז ןיא ןוא ,עּפאמ-סגירק רעטזַאלעג
 ,ןרעטש

 םענופ ןעגנאגעגקעווא ןענייז ןלעטשקרעוו טנעדיישראפ ןופ ןלייט טימ ןענַאלעשע
 -םרוד ףא ןעגנאגעג ןענייז ייז .ןטנעזערב טימ עטקעדעגרעביא ,לאזקַאװ רענאזאק
 ןבָאה ייז .געוו ןיא ןעיײה טרָאטעג טינ ךיז ןבָאה ייז .ןעגנורעטש ןוא ןטניוו ןכערב
 ןבָאה ייז .טנכייצעגסױרַאפ ןעוועג ייז זיא'ס יװ ,טונימ רעד וצ ןעמוקנָא טפראדעג
 ,יינסָאדפא ןייגפוא ןוא דרע רעלארוא רעד ףא ןרעו טצנאלפעגרעביא טפראדעג
 -בראה יד ןיא לאזקָאװ רענאזאק ןופ ןרעדנא ןכָאנ רענייא ןעגנאגעגקעווא ייז ןענַײז
 ,ףייפ א ןָא ןוא ןרעַײפ ןָא ןטכאנאב עקיטס

 סעקשוורטס עקייינש עטכידעג עסאנ .טיינשעג טָאה עװקסָאמ םורא ןוא ןיא
 -טאלּפ ענעפָא יד ףא טגיילעג ךיז ןוא סעראמכ יד ןופ טליוחעגסיוא ןיילא ךיז ןבָאה
 ,גנוריקסאמ עסַײװ א יװ ,טגיילעג ךיז ןבָאה יז .טנעזערב טימ עטקעדעגוצ ,סעמרָאפ
 ףיז ןוא טנגעג רעטייגשראפ רעצנאג רעד טימ ןסיגפיונוצ ךיז ןלָאז ןענַאלעשע יד
 ןיא יז ןבָאה טכאנ עטשרע יד .רעריּפשסיױא עקידנעילפ יד ןגיוא יד ןיא ןפראוו טינ
 רעסיוא ןעוועג ןיוש ןענַײז ייז ןעוו ,ירפרעדניא ןוא ,טלעטשענּפָא טינ ךיז ץעגרע
 םעד ןטנעזערב יד ןופ טקעלעגּפָארא ןוז עקיטסבראה יד טָאה ,ראפעג ןופ ענַאז רעד
 קעווא ןענַײז ןענָאלעשע יד ןוא ,טנקירטעגסיוא טנעזערב םעד ןבָאה ןטניוװ ,יינש
 ןשיוװצ .ןרָאװעג טמיטשאב ייז ראפ זיא סָאװ ,טרָא םעד וצ רערעכיז ןוא רעטכַײל
 "זירפ רעטריוקאווע טימ ןגוצ ןסירעגכרוד ךיז ןבָאה ןטייווצ םעד ןוא ןָאלעשע ןייא
 ,גנורעקלעפאב רעכעל

 לאזקָאװ א אב טלעטשעגּפָא ןָאלעשע ןא ךיז טָאה ןגרָאמירפ א םענייא ןיא ןעוו
 סָאװ ,סעדאגירב עכעלטע טראוועג םיא ףא ןבָאה ,קסניבאילעשט ןופ טַײװ טינ
 ןריפרעבירא ףא ןוא םיא ןדָאלסױא ףא ןרָאװעג טליײטעגסיוא לעיצעּפס ןענַײז
 ןייטשפוא טפראדאב טָאה טקעיבָא רעד ּוװ ,טרָא םענעי וצ ןלייט עטריטנַאמעד יד
 ,ייגסָאדנופ

 ךיוא ןענַײז ,ןָאלעשע םעד ןדָאלסיױוא ןעמוקעג ןענַײז סָאװ ,סעדאגירב יד ןשיווצ
 -טאוו ןיא ,ענערָאװעג רעסערג ןוא עטעוועטראהראפ .םיטיילּפ ענעזעוועג יד ןעוועג
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 עטקיטניווראפ טימ ,רעכעקעל ןיא עטּפעטשעגסיוא ,ןזיוה ענעטאוו ןיא ןוא סעקינ
 -שטנעה ענרעטופ עטיירב ןיא ןוא סעקנאשוא ענעקשאראב עכיוה רעטנוא רעמענעּפ
 םעד טקיטסעפטנורגעג ןיילא ןבָאה סָאװ ,םיוושיוט יװ ,ןעזעגסיוא ייז ןבָאה ,סעק
 ןוא טיײקיטכעמ ןַײז טימ ,רעדלעוו-ןזיר ענַײז טימ ,גרעב-ץרא ענַײז טימ לארוא
 -ץגפוא ךַײלג זיא ,ןרעדנא םוצ רענייא ןָאטעג דייר א ןבָאה ייז ןעוו רָאנ ,סעווכאר
 ,ןליוּפ ןופ שידִיי עקידנעגניז סָאד ןעגנאג

 ,סעקאראב עקינייא רעביא ןעגנאגעגכרודא דראנרעב ךיז זיא רעִירפ גָאט א טימ
 ייז ראפ ןעוועג גנאל ןופ ןיוש זיא סָאװ ,בולק ןיא .םיטיילּפ טריטראווק ןבָאה'ס ּווװ
 ןיא רָאפ טייטש סָאװ ,טעברא רעד ןגעוו גנודלעמ א ןעגנאהעג זיא ,טיובעגסיוא
 ףראד עמ ּוװ ,ןדלָאמעג ןעוועג זיא'ס ,ןענַאלעשע יד ןֹופ ןעמוקנָא ןטימ גנאהנעמאזוצ
 ןיוש טָאה עדאגירב ןייא .סעדאגירב יד ןיא ןרעוו ןסָאלשעגנייא ףא ןביירשראפ ךיז
 ,ךעלשיט יד ןופ םענייא אב .טסעמראפ א ףא עטייווצ יד ןפורעגסיורא סנטייצאב
 ,דראפס םָארווא ןסעזעג זיא ,ךָאש ןיא ןוא עקמאד ןיא טליּפשעג ןבָאה רעטעברא ּוװ
 רוגיפ א טימ ,קינטאוו םעד טעיליּפשעגרעדנאנאפ ,קראק ןפא עקנאשוא יד טקוראפ
 ןיא ןפראוו יז ןבילקעג ךיז טלָאװ רע ךַײלג ,טנאה רענעביוהעגפוא רעד ןיא
 ,לטערב ןפא טרָא ןא קידנכוז ,ןוא ,קאלש לעיכ םענַיז רָאינטראּפ םעד ןיירא םענָאּפ
 רעטניה ןשטַײד יד ןופ ףירגנָא םעד ןגעוו סערָאשאה ענַײז טגָאזעגסױרא רע טָאה
 :עװקסָאמ

 ,טיוט רעדָא טיור ןַײז טעוו ָאד --
 ןעוו ןוא ,ןדִיי עשימייה ןענאטשעג ןענַײז ןענָאיּפמעשט-עקמאד ייווצ יד םורא

 ,גנאג א ןכאמ ףא רוגיפ א טימ טנאה יד ןביוהעגפוא טָאה רעליּפש יד ןופ רעצעמע
 | ,ץכערק א ןעגנאלרעד רעצעמע טגעלפ

 -עג ןענַײזס ּוװ ,ךיז רעטניה ףא ּפָאק םעד טיירדעגסיוא טָאה דראפס םָארווא
 ךיז ןוא ּפָאק םעד ןגיױבעגנָא ,עקנאשוא יד ןעמונענּפָארא ,םיניוועמ יד ןענאטש
 ;ןטעבעג

 טימ ןעקנאדעג יד רימ טשימעצ ריא .ןצכערק ףוא טרעה ןוא סענָאמכאר טָאה --
 ,שינעצכערק רעַײא

 טָאה ,קאלש לעיכ רָאינטראּפ ןַײז וצ טעווערעקעגסיוא קירוצ ךיז טָאה רע ןעוו
 ;ץכערק א טגנאלרעד ןיילא ןיוש רע

 ןוא טלעוו רעד ןיא טלאה ךיא ּוװ ,טינ ןצנאגניא ןיוש סייוו ךיא ...טָא ,ונ ---
 .ןָאט וצ בָאה ךיא סָאװ

 םעד ןענופעג ,גנאג םעד טכארטאב ,טקַיוראב ךיג ךיז רע טָאה ןגעווטסעדנופ
 -ליה סָאד טלעטשעגקעווא טָאה רע .קיטילַאּפ וצ טרעקעגמוא רעדיוו ךיז ןוא געוו
 ,טקוקעגסיוא גנאל יוזא טָאה רע סָאװ ,קעריפ םענעי ןיא עלעצעלּפ עלעג ענרעצ
 ;ןפורעגּפָא ךיז ןוא

 ...רעהא רעדָא ןיהא .טיוט רעדָא טיור .ןדִיי ,ָאי ,ָאי --
 םענעי ןופ םיטש יד ןלאפעג םיא ףא זיא -- ?רעהא רעדָא ןיהא טסייה סָאװ ---

 ןַײז טינ ןָאק ָאד -- .טצכערקעג ןוא םיא רעטניה ןענאטשעג זיא סָאװ ,טילָאּפ
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 דנעל"ןוא-קור טכערב שטַײד רעד רעדָא :סנייא ןַײז רָאנ ןָאק ַאד ,רעדָא-רעדָא

 ,טלעוו רעצנאג רעד ךָאנ טכיל ןלעטש געמ עמ רעדָא ,עװקסָאמ רעטניה

 ןוא טנענָאּפָא ןַײז וצ ּפָאק םעד לָאמארעדיוו טיירדעגסיוא טָאה דראפס םָאדווא

 :לטיה סָאד ןעמונעגּפָארא לָאמארעדיוו
 ךָאד טגָאז ריא רָאנ ,,,דָיי בער ,טיג שטָאכ טצכערק ריא סָאװ ,טָאג ןעקנאד ---

 שעדאק טגָאז עמ רעדָא ,ןקור םעד ןכערב ייז רעדָא .ךיא סָאװ ,ענעגייא סָאד ךיוא

 .טלעוו רעד ךָאנ
 "סיוא ךיז יידעק ,טנעגָאּפָא ןַײז ןיא טּפאכעגנָא דראפס םָארוװא ךיז טָאה טציא

 .ןקורנפרא אב ןטלאהעג םיא טָאה רָאינטראפ רעד סָאװ ,עקמאד רעד ןופ ןעיירד

 :טנעה יד ןופ טזָאלעגסיורא טינ םיא טָאה קאלש לעיכ רָאנ

 םוג יוזא טַײז ןוא ,טלעוו יד ורוצ טזָאל ןוא ,םָארווא ,ןשטַיד יד ּפָא טזָאל ---

 .עקמאד א ריא טָאה טָא :עדרעב יד טמענ ןוא

 יעדרעב רעד טימ יוזא טינ ךיז טּפאכ .לעיכ ,עקמאד רעיא טימ סיוא טראוו --

 ,סיורא טינ סטוג ןייק טמוק שינעּפאכ ןופ .טינ ךיז טפאכ

 עטיירג א םיא ראפ ןטלאהעג ןיוש טָאה סָאװ ,ןלעיכ וצ עציילּפ רעד טימ קידנציז

 ןוא ,ערָאשאה ןַײז ןרעגנעלראפ וצ יוװ ,טכוזעג רע טָאה ,עקמאד רעד טימ עדרעכ

 סָאה רע סָאװ ,סָאד ןרעקראטשראפ ךָאנ לָאז סָאװ ,סניוזא סעּפע קידנעניפעג טינ

 :טלעטשעגפוא טעשאּפ ךיז רע טָאה ,טגָאזעג
 ?טייטשראפ ריא ---
 -- יקינטאוו ןראפ ןעמונעגנָא םיא לעיכ טָאה --- ,םָארװא ,קעווא ךיז טצעז --

 ןכאמ סע טליוו ריא ביוא .ךיוא קידנציז ןכאמ סע טעװ ריא זא ,ןייטשראפ לעװ ךיא

 -- ןָאגבױא םעד ןזיװעגנָא םיא לעיכ טָאה -- ,טוג יוזא טַײז ,טייג זיא ,קידנעייטש

 ,קידנעייטש סע ןעמ טכאמ ןטרָאד .דעמָא םאב ךיז טלעטש ןוא

 א ןעוועג ןיוש םיא זיא'ס .טכאלעגסיוא טליפרעד לָאמאטימ ךיז טָאה םָארווא

 רעד ןיא ןטלאהעג טָאה לעיכ לַײװ ,ןצעזקעווא ךיז קעטייוו א ןוא ןייטש וצ ןעיאזיב

 יז רע טקור יוזא ,ןצעזקעוװא רָאנ ךיז רע זָאל .רעסעמ א יװ ,עדרעב ןייז טנאה

 ,ןיירא םיא
 סמָארװא ןופ לָאק סָאד לָאמארעדיוו טרעהרעד ךיז טָאה --- ,טינ ייטשראפ ךיא --

 .טנענָאּפָא
 ןופ ,לעיכ ןפירגעגנָא םיא טָאה טנרָאפ ןופ .סייווש א ןלאפאב זיא ןדראפס םארווא

 טליפרעד ךיז טָאה רע ןעוו ןוא ,טצכערק סָאװ ,רעד ,רענַײז טנענָאּפָא רעד -- ןטניה

 ךיז ןוא עקנאשוא יד ןעמונעגּפָארא רעדיוו רע טָאה ,ןטַײז עדייב ןופ טלגנירעגמורא

 :טנענָאּפָא םוצ יא ,ןלעיכ וצ יא ּפָאק םעד קידנעיירד ,ןפורעגנָא

 יצ ךַײא טימ ,ןסיוו ןעוועג ןלאב א ךיא טלָאװ ,ךיא ליּפש ןעמעוו טימ זיא ---

 ?ףייא טימ
 "ייוצ א ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ?םָארווא ,ּפָאק ןיא ךַײא טכירק סָאװ ,ייא --

 יֿפָאק םעגופ ןטַײקשיראנ יד סיורא ךַײא ןלעװ ,עװקסָאמ ןיא ךיז טנָאמרעד --- .רעט

 ןיוש ןעייטש -- ,לטערב"עקמאד םעד ףא ןָאטעג זייװ א רע טָאה --- ,ןשטייד יד
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 ...ץלא ךָאנ ןטכארט ןסור יד ןוא -- ,זַײרק א טכאמעג רע טָאה -- ,יוזא טָא-טָא
 רעד ןיא ןָאטעג קנּוװ א רע טָאה -- ,טכערעג עקאט רע זיא ָאד ןוא ...ריא יו טקנוּפ
 ןייק --- .ןעמָארוװא טימ טעזירהעג טַײצ עצנאג יד ךיז טָאה סָאװ ,טילָאּפ םוצ טַײז
 ,לארוא ףא ןגרָאמ רע זיא ,עװקסָאמ וצ טמענ שטַײד רעד ביוא .טינ ָאד טייג ?רעדָא;
 טציא ,ןייג וצ ןיהּוװ ,ָאטינ ןיוש זיא ןענאדנופ ?רעטַײװ ןייג רימ ןלעוו ןיהווו ןוא
 ?טליּפש ריא ןעמעוו טימ ,ןיוש ריא טסייוו

 -עגקעווא ךָאד דראפס םָארווא ךיז טָאה --- ,ןיילא ךיא טינ ליּפש *םיא; טימ --
 -ייש ןייק םיא וצ רָאג טלָאװ עקמאד יד יו ,ןגיוא יד ןיא קורדסיוא אזא טימ טצעז
 דיי רעביל ,םיא טימ ןוא ,טלעוו עצנאג יד טליּפש םיא טימ -- ,טאהעג טינ סעכ
 גולק א רעייז טלעוו יד טגָאז ייסאר ןגעוו ןוא .ייסאר רעקירעד טליּפש ,רענַײמ
 ריא ."ךיג טרָאפ ןוא םאזגנאל טנאּפש -- ,טלעוו יד טגָאז --- ,ייסאר, ,לטרעוו
 ?טפערטאב לטרעוו סָאד סָאװ ,טייטשראפ

 :טקוקעגמורא ךיז ןוא ןעלסקא יד ןיא ּפָאק םעד ןָאטעג יצ א טָאה רע
 ןבָאה ערעדנא סָאװ ,סיוא סעּפע ךָאד טכארט ןוא טכארט ןוא טכארט ייסאר --

 עמ ...דלודעג טימ ..גנאל טראוו יז ןבעל עצנאג סָאד ןעקנעדעג וצ ךָאנרעד סע
 זא זיא ,ףוא בייה א ךיז טיג יז זא רָאנ .טעּפרעט יז ןוא ,טכירק עמ ,ריא וצ טכירק
 ,ןשטַײד יד ןוא .סָאװ ָאטשינ ייז זיא ןַײז ענאקעמ .ןכירק סָאװ ,יד וצ ייוו-ןוא-ךָא
 לָאמ ןייא טינ ןיוש ןבָאה ןוא ןכַארקעג לָאמ ןייא טינ ןיוש ןענַײז ,ןסייוו רימ יו
 געינעּפרעט יד סָאװ ,ראפרעד עקאט ,ןפערט לָאמא ךיז ןָאק טציא ...טאהעג עטָאראב
 ןעקנעדעגראפ סע ןלָאז ןשטַײד יד זא ,זדלאה ןזיב ייסאר אב ןעגנאגעגוצ ןיוש זיא
 םעד ןיא רָאנ טייג טציא ...ןבייהפוא ןזיײװאב ךיז טעוו ייסאר רָאנ ביוא ...קיבײא ףא
 עמאס ןרעטנוא ,סיוא סע טמוק ,ייסאר ןַײרא ייז ןענַיײז עװקסָאמ טימ לַײװ ,ןיילא
 ןבעג טונימ רעטצעל רעד ןיא ךיז לָאז יז ,ןביילג וצ זיא ייסאר ףא רעבָא ...ץראה
 יד ןופ .ןַײרא עטאט סנטאט סטלעוו רעד ןיא ךעור א טעװ טלמעד ןוא ,לסיירט א
 ןענַײז ןקעב ןייק ןוא ,עשראוו טינ זיא עװקסָאמ ,ןדייר וצ סָאװ ָאטינ זיא ןשטַײד
 ןליּפשּפָא טנָאקעג קעב ןליוּפ ןיא רָאנ טָאה סָאד .ןאראפ טינ סעקיוועשלָאב יד אב
 יד טימ ץלא ןקורעטנוא ןיילא םיא לָאז רע זא ,יוזא ןשטייד יד טימ עקמאד יד
 םיא ןבָאה ןשטיַײד יד .גנוצ ןטקעטשעגסיורא ןא טימ ןבַײלב ןוא טנעה ענעגייא
 ,עכריט-ראכס ןייק טלָאצאב טינ עליפא

 טצכערקעג ןוא םיא רעטניה ןענאטשעג זיא סָאװ ,רעד ןיוש טָאה -- ,ָאי ,ונ --
 ,ןיילא קאלש לעיכ ןוא ,גנוצ ןטימ ןָאטעג עקָאמס א ,גנעג ענַײז ףא טַײצ עצנאג יד
 עדרעב עטיירג א ןטלאהעג ןוא ןגיוא יד טימ סעמסאּפ ןטינשעג םיא ןופ טָאה סָאװ
 טרעהעגסיוא טָאה רע יוװ ,םעד ךָאנ ןפורעגנָא ךיוא ךיז טָאה ,ןקורניירא יז םיא ףא
 ;ןעמָארווא

 יוזא ןַײז טעוו'ס רָאנ ביוא .םָארווא ,גנאג ןטוג א טכאמעג ריא טָאה ָאד טָא --

 ,דלודעג 1
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 ןגעוו ןטכארט ןרָאּפשױראפ ןרימ ןוא .טעוועטארעג עלא רימ ןענַײז ,טגָאז ריא יו
 ,ָאטשינ עקאט זיא ןעוועגיר וצ ךיז ןיהּוװ לַײװ ,רעטַײװ ךיז ןעוועגיר

 -רעטנוא עטּכַײל עכעלנייוועג יד ןענורעגסיוא זיא סעקמאד יד טימ לשיט םאב
 רעטעברא ןעוו ,טכאנרעדפא ןדעי ָאד טשרעה סָאװ ,טַײקכעלטימעג עשירעטלאה
 עקמאד ןיא עדרעב א ןוא ָאידאר לקיטש א ,ייט זָאלג א ןּפאכ ןַײרא עדימ ןעמוק
 רענייא רעדעי .קידנעטש יװ ,רעליטש ךאס א ןעוועג ָאד זיא טציא .ךָאש ןיא רעדָא
 ,,,טכארט ייסאר יװ ,טלעטשעגרָאפ ךיז ןבָאה ,ןענאטשעג ָאד ןענַײז עכלעוו ,יד ןופ
 עמ יו .עקידלודעג א טגיל ייסאר יװ ...סיוא סעּפע ָאי עקאט טכארט יז יז ןוא
 ןיא ךעור א זיא ךָאנרעד ןוא ,זדלאה ןזיב וצ ריא טייג עס יװ ןוא ...ריא טעשטוקרעד
 עװקסָאמ טָאטש יד רענייא רעדעי טָאה ןעזעג ןוא .ןיירא עטאט סנטאט סטלעוו רעד
 -מָאב ןבָאה ןשטַײד יד זא .עשראוו ןיא טנַאמרעד ךיז טָאה עמ .עטלגנירעגמורא ןא
 ךיוא ייז טָאה סָאד ןוא .,טסּוװעג ייז ןבָאה ,טָאטשטּפױה עשיטעווָאס יד טרידראב
 .סעניוברוכ יד ןוא סעפיירס יד ןָא ,דנאל רעייז ןופ טָאטשניױרק רעד ןָא טנָאמרעד

 -סיוא טָאה רע סָאװ ,עיטראּפ יד ןצראה םוצ ןעוועג טינ ךיוא טציא זיא ןלעיכ
 .ןעיאזיב א ףא יו ,טקוקעג טציא עָאנאה רעד ףא טָאה רע .ןעמָארוװא אב טליפשעג
 ןענַיז ןדִיי יו ...ןימָאלָאװ ?טעטש סָאד ,םייה יד טנַאמרעד ךיוא םיא ךיז טָאה'ס
 ףעלסיבוצ ךיז ןבָאה ןדנּוװ יד .ןסעגראפ ךעלסיבוצ ןיוש סע ןעמ טָאה טציא .ןֿפָאלעג
 וצ ךיז ןעמ טימאב ,ןבילבעג טרָאד ןענַײז סָאװ ,עשימייה יד ןגעוו ,טלייהראפ
 -קעווא רעמוז ןטשרע םעד ןזיוואב טָאה ,לעיכ ,ןיילא רע .רעקינייוו סָאװ ןטכארט
 טָאה עמ יצ .טינ רע טסייוו ,ןעמוקעגנָא ןענַײז ייז יצ .םייחא ךעלקעפ רָאּפ א ןקיש
 ןטרָאד ןיוש זיא יצ --- עקיטכיוו עמאס סָאד ןוא ,טינ ךיוא רע טסייוו ,ןבעגעגּפָא יז
 רעצרוק א ךָאנ רע טָאה ...ןבָארגאב טנוה רעד טגיל ַאד טָא .ןבעגוצּפָא ןעמעוו ןעוועג
 א ןייז טפראדאב טָאה סָאד .טנאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ א עווָאשכאמ רעכעלקעטייוו
 ;ןעמעלא ראפ יא ,ךיז ראפ יא טסיירט

 ...עשראוו טינ זיא עווקסָאמ ...ָאי ---
 ,טנענַאּפָא סמָארווא טּפאכעגרעטנוא םיא טָאה --- ,שזיראּפ טינ עליפא ןוא ---
 זעמיטש עכעלטע ןָאטעג עשטרוב א ןבָאה --- ,ענייא לייוורעד זיא עװקסָאמ --

 ,לָאמאטימ

 ןפא קידנקוק ,ןפורעגּפָא םָארװא רעדיוװ ןיוש ףיז טָאה --- ,ענייא ,קיטכיר --
 טָאה סָאװ ,עקיצנייא יד זיא יז סָאװ ,טימרעד ןיוש ענייא זיא יז -- ,לטערב-עקמאד
 ,ךַײא טאנ .טיוט ןרעכיז א ןופ טעווטטארעג ייז ןוא ןדִיי עיטראּפ אזא טזָאלעגניירא
 ,עטסעלאשזָאּפ .עלא טימ געינוואראנ טַײז ןוא ,טיורב ,ןדִיי ,ךַײא טאנ ,טעברא ,ןדִיי

 סָאד קידנזָאלסױרא טינ ךָאנ ,לטיכ טָאה -- ,עשראוו טינ זיא עװקסָאמ ,ָאי --
 יד ןענַײז עשראוו ןיא -- ,טרעזאכעגרעביא ,טנאה רעד ןופ עלעצעלק עקיכעלַײק
 ,יוּצ -- עװקסָאמ ןיא ןוא ,זיײמ יד יוװ .ןפָאלעצ ךַײלג ךיז רעריפלדער

 ,ךיילגאב 1
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 םיטיילּפ יד ןעז טאהעג ביל טָאה רע .דראנרעב ןעמוקעגניירא זיא בולק ןיא
 ןעמוקעגסיוא זיא ןטונימ ערעווש ןוא .ןטונימ ערעווש ןיא --- סרעדנוזאב .עכעליירפ
 א ןצעמע ףא ןעזעג טָאה רע ןעוו ,ןטונימ ענעי ןיא טָא ,קינייװ טינ ןייטשסיוא ָאד
 ,טרעהעג טָאה רע זא ,טלמעד טָא .ךעיוק רעייז ןיא ןביילג ןעמונעג רע טָאה ,?כיימש
 סע זא ,טליפעג טָאה רע ןוא .טסיירט א ןעוועג םיא ראפ זיא ,ךיז ןעלטרעוו ייז יו
 ןיא ןאראפ זיא'ס סָאװ ,עטסלופטרעוו ןוא עטסרעַײט סָאד ייז ןיא ךָאנ ךיז טכַײל
 ;ןטלאהרעטנוא ןעמונעג יז רע טָאה רעבירעד .קלָאפ

 .,סַײנ עטוג ןאראפ ,קעווא ךיז טצעז --
 ןענַײז יז רעכלעוו ןיא ,עזָאּפ רעד ןיא טרעווילגראפ ןבילבעג ןענַײז םיטיילּפ יד

 לוטש א ןאראפ זיא'ס יצ ,קידנעעז טינ ,טצעזעגּפָארא ךיז ןבָאה עקינייא .ןענאטשעג
 ןוא ?יד ןפא טצעזעגקעווא ךַײלג ךיז טָאה ,טצכערקעג טָאה סָאװ ,דִיי רעד .ייז ןבעל
 ףא רָאנ .ןעקנורטעג ךיז טלָאװ רע יוװ ,טנעה יד ךייה רעד ןיא ןפרָאװעגסיורא זיולב
 -עג יז טָאה עמ סָאװ ,טַײקירעגַײנ א ןסָאגעגסיױא ןעוועג זיא רעמענעּפ סנעמעלא
 רעד טּפאכראפ טָאה ןעמעלא אב .טנעה יד טימ ןּפאטנָא שעמאמ ןוא ןענעייל טנַאק
 ,סַײנ ערעסָאװ ,ןגערפ טנַאקעג טינ טָאה רענייק ןוא .םעטָא
 רעד רעביא ןָאטעג קוק א טָאה רע .ןטראוו טזָאלעג טינ גנאל ַײז טָאה דראנרעב =
 ערעדנא אב ןסעזעג ןענַײז סָאװ ,עלא ןפורוצ ןסייהעג ןוא בולק ןופ עדייבעג רעצנאג
 ,םעליוא ןצנאג םעד טימ טלגנירעגמורא ןעוועג רע זיא קילבנגיוא ןייא ןיא .ךעלשיט
 -מוא ןופ ןגיוא יד טצנאלגעג ןבָאה ןעמעלא אב .גניטימ ןטריזיװַָארּפמיא ןא ףא יו
 עלא זא ,ךיז קידנגייצרעביא ןוא ןביוהעגפוא דראנרעב ךיז טָאה טלמעד .דלודעג
 ;םעטָא טימ ןעגנול עלופ ןעמונעגנָא רע טָאה ,ָאד ןענַײז

 .ךָארב א טּפאכעג ןשטַײד יד ןבָאה עװקסָאמ רעטנוא ,םירייוואכ ,טָא זיא ---
 .עכָארב א ןכאמ םיא ףא ןָאק טלעוו עצנאג יד סָאװ ,ךָארב א

 םָארווא רעכעלקילג א ןָאטעג סיר א ךיז טָאה --- ?טגָאזעג ךיא בָאה סָאװ ?ונ ---
 ,ןגָאז ןדִיי ןלָאז --- .דראפס

 ,טנאה רעד ןופ גנוגעוואב א טימ דראנרעב טלעטשענּפָא םיא טָאה -- ,טראוו ---
 רעקיבלעז רעד טימ טעוװערעקעגסיוא םיא וצ ךיוא ךיז ןבָאה עקירעביא עלא ןוא
 ,טגָאזעג טָאה רע סָאװ ,םעד טימ ןטראוווצ לָאז רע ,עשָאקאב

 ,דראנרעב עינאּפ ,טדער .דראנרעב רעוואכ םעד ןדייר ,סָארוװא ,זָאל --
 טָאה טנָארפ רעװקסָאמ םענופ לטירד ייווצ ףא ,ועטמָאי זיא עװקסָאמ ןיא --

 טימ םיוק זיא לייט רעטסערג רעד ןוא ,סעקעי יד ,קאז א ןיא טּפאכעגניירא ייז ןעמ
 -עג טיירפאב ןענַײז סע .ןקאג-ןוא-זדלאה ןכערב ןוא ןפיול ייז .סיורא רענייב יד
 ,םיוושִיי רעטרעדנוה טנגעג רעװקסָאמ ןיא ןרָאװ

 םימכאר ןטעבעג רעטַײװ ךיז טָאה -- !טרָאװ א ןגָאז ןיוש ןעמ געמ טציא --
 ?טרָאװ א ןגָאז טינ ךיוא ךָאנ ןעמ געמ טציא יצ -- ,דראפס םָארוװא

 רעטציא טָאה זדנוא ןופ רענייא רעדעי .דראפס רעוואכ ,געמ עמ ,געמ עמ ---
 ,ןטראוווצ לעװ ךיא .טגָאז .ןגָאז וצ סָאװ
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 עקירעביא יד ןענייז --- ,רימ ןלעוװ ןטראוווצ .דראנרעב עינאּפ ,טינ סָאד ---

 טָאה דראפס םָארוװא ןוא .ןעמָארװא ףא טקוקעג עכיצער טימ ןוא ןלאפאב םיא

 :ּפָאק ןטימ טיירדעג ןוא טלקַאשעג קידעסיײטעכעמ ךיוא ןיילא ןיוש
 טקוק -- :עקירעביא יד וצ ןפורעגנָא ךיז ןוא -- .דראנרעב עינאּפ ,עלילַאכ ---

 -ָאּפאק יד טעליוקעג יוזא ךַײא ןיא בָאה סָאװ טימ .םינָאלזאג יד יו ,רימ ףא טינ

 ָאט ?ןענעגראה ?ראפרעד םיא טמוק סָאװ זיא .טרָאװ א ןגָאז שטנעמ א ליוװ ,ונ ?עט

 ךאמ א טָאה רע ןוא -- ?רימ ףא ןקוק ייז יוװ ,ןוויימ א טסיב .ךימ טעגראה טמענ

 סנַימ בָאה ךיא .דראנרעב עינאּפ ,ריא טדער -- :ןדראנרעב וצ ןגיוא יד טימ ןָאטעג

 רימ אב ןלעוו ייז זא ,טציא .ןעמוקעג טייז ריא רעדייא ךָאנ ,רעירפ טגָאזעג ןיוש
 ,ןטראוווצ ךיוא ןיוש ךיא לעװ ,ןגָאז סעּפע לָאז ךיא ,ןטשב

 "עג ךיז טָאה םָארוװא סָאװ ,םעד ןופ טנוזעג קיטש א ןעמוקעגוצ זיא ןדראגרעב
 דראפס םָארװא ןשיוװצ טכאמעג םעלָאש ,ךעלדנע ,טָאה רע ןוא .,טרָאװ םוצ ןסיד

 :םעליוא ןקירעביא םעד ןוא
 .עלא ךיז ןלעוו ןגָאזסיױרא ןוא ,טָארװא ,טרָאװ םוצ ךייא ביירשראפ ךיא ---
 ,םיטיילּפ יד טרעזייבעג ךיז ןבָאה -- ,דָיי רעטראּפשעגנייא ןא .ןשקא ןא טָא ---

 טימ טלטניּפעג יז ןבָאה ןדראנרעב וצ ןוא ,ןדראנרעב ןסירעגרעביא טָאה רע סָאװ
 -רעכ עינאּפ ,רעטַײװ --- :ּפעק יד טימ ןוא טנעה יד טימ ןסירעג ךיז ןוא ןגיוא יד
 ,טדער רע סָאװ ,טינ טרעה .דראנ

 --- ,טייקליטש רעטשעלאכראפ א ןיא טצעזעגרָאפ דראנרעב טָאה -- ,רעטייוו ---
 ,עװקסָאמ רעטנוא ןשטַיײד יד ןופ ךָארב ןקיזָאד םעד ןטכארטאב ןעמ ףראד רעטיַיוו
 ...ןשינעעשעג עסיורג רעייז ןופ בייהנָא םעד יוװ

 ריש ךיז טָאה --- ,ןַײז טנוזעג רימ טלָאז ריא ,טגָאזעג יוזא ךָאד ךיא בָאה ---
 -- ,לעיכ .סעדייא ךָאד ןענייז טָא --- ,דראפס םָארװא עכמיס ראפ טנייועצ טינ
 | , .י?וטסגַײװש סָאװ --  ,ץאל רעד ראפ ןלעיכ ןעמונעגנָא רע טָאה

 שטנעמ א סָאװ ,ןרעה ליוו ךיא סָאװ ,ראפרעד גַײװש ךיא ?גייווש ךיא סָאװ ---
 | ,ךיא גייווש רעכירעד ,טגָאז

 ;דנאטשוצ ןכעלרעפעג א ןיא ןעוועג ןיוש זיא םָארווא
 טָא ,לעיכ ,גָאז .עקמאד ןיא עדרעב א ןבעגעג רימ טסָאה וד זא ,גָאז ,ונ ---

 ןגעו טגָאזעג ןעמעלא ךַײא בָאה ךיא סָאװ ,ךיוא גָאז רעכָא .ךָאד וטסליוו סָאד
 ,טגָאזעג בָאה ךיא סָאװ ,רעטרעוו עניימ .ייסאר

 רעוואכ םעד ןגָאז טזָאל טציא ןוא .םָארווא ,טגָאזעג ןיוש ךָאד ריא טָאה ,ונ --
 ,ןגָאז סעפע ךיוא שרעדנא ןצעמע טזָאל .דראנרעב

 ;טנאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ א טָאה םָארווא
 ,טגָאזעגּפָא סניימ ןיוש בָאה ךיא .עלא ריא טגָאז .טגָאז ---
 יד ןיא גנונעדרַא ןגָארטנײרא טוװרּפעג דראנרעּב ןיוש טָאה --- ,קַיור ---

 ץנאג ,ןגָאזסױרא ךיז ףראד רערעדעי -- ,םיטיילפ יד ןופ רעטימעג עטציהעצ
 זדנוא טָאה סע סָאװ ,יד יוװ ,דיירפ ערעסערג ןייק .סיורא טציא ךיז טגָאז דנאלסור
 רָאנ ,זדנוא אב רָאנ טינ ןַײז טלָאמעג טינ ןָאק ,יימרא עטיור יד טכארכעג טנייה
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 ןביוהטנפוא טָאה דנאלסור .ןָא ךיז טבייה ךָארברעביא רעד .טלעוו רעצנאג רעד ןיא
 ."גונעג .ןאק דא? :ןָאטעג גָאז א ןוא טנאה עקיטכעמ ריא

 ,ןארּפָאס א ףא טנייוועג טאמיק דראפס םָארווא טָאה -- ?טרעה ריא ,טָא ,ונ --
 טכארבעגסיורא טינ לָאז םעליוא רעד ןוא ןדייר ןדראנרעב ןרעטש טינ לָאז סע
 ןייא טימ טכאמעג טָאה רע .ןַײא טינ ךיז טלאה רע יימעלאה ,םילייק יד ןופ ןרעוו
 רע טָאה טנאה רערעדנא רעד טימ ןוא ,טכא ןייק ןגייל טינ םיא ףא לָאז עמ ,טנאה
 ןייג ךַײלג סע לָאז ,טדער דראנרעב סָאװ ,ץלא זא ,רעיוא םעד ןטלאהעגרעטנוא
 ,פָאק ןטימ ייברעד טלקַאשעגוצ ןוא ,סנגייא יוװ .סנַײז יוװ .ןיײרא ץראה ןיא םיא וצ
 ,ןשטנעמ ענעגייא טנעקרעד עמ יװ ,רעטרעװ סדראנרעב טנעקרעד טלָאװ רע יוו
 ,םיוויורק

 ןדראפס םָארווא וצ קידנעלטניּפ ,טצעזעגרָאפ דראנרעב טָאה -- ,טציא ןוא --
 זא ןוא ךיז ןעייטשראפ ייז זא ,טרעלקרעד טימרעד םיא טלָאװ רע יװ ,ןגיוא יד טימ
 ,ָאד רימ ןפראד טציא ןוא -- ,ןדייר םיא טזָאל ןוא ךיז טלאה רע סָאװ ,טֹוג זיא'ס
 ,יימרא רעטיור רעד ןרעפטנע ,ןקריצאב ערעזדנוא ףא

 ,ןפורטיוא טרעהרעד ךיז ןבָאה -- !קיטכיר --
 זיא ָאד -- ,טצעזעגרָאפ דראנרעב טָאה -- ,דנאלרעטניה ןייק טינ זיא ָאד --

 ?קיטכיר .טנָארפ רעד זיא דנאל ןצנאג ןרעביא םוטעמוא ,טנָארפ רעד ךיוא
 ?שרעדנא ןעד יו --
 ןייג ןוא ןסקיב ןעמענ ןפראד רימ זא ,ןגָאז טנַײה זדנוא לָאז עמ ןעוו ןוא --

 -נאגעג טינ ןעד ןוא ןעמונעג טינ ןעד רימ ןטלָאװ ,עפייגאמ עשישטַײד יד ןגָאלש
 ?דיירפ טימ ןעג

 עכעלטע ןופ ןפורסיוא טרעהרעד רעטַײװ ךיז ןבָאה -- !ףעגנאגעג יוזאיוו ךָאנ ---
 .לָאמאטימ

 לָאק ןַײז טלָאװ טציא שטָאכ ,טדערעג טינ טציא .ןיוש טָאה ידראפס םָארווא
 טָאה רע ,טרעקראפ ,סעכָאלוצפא .ןגיוושעג ןיוש טָאה רע .טציירעגפוא טינ םענייק
 ןוא ?יומ ןפא ,סָאלש א יװ ,טגיילעגפורא רעגניפ ייווצ ןטלאהעג וויטארטסנַאמעד
 זיא ,טינ ןעמ ליװ :טסייה'ס ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעגוצ זיולב עגארפ סדראנרעב וצ
 ,לעיכ ןדייר לָאז ,טינ

 ,דראנרעב טגערפעגרעביא ןטסימוא םיא טָאה -- ?םָארוװא ,ריא טגָאז סָאװ --
 -צג טינ רעירפ םיא טָאה םעליוא רעד סָאװ ,םעד ראפ ןריסנעּפמָאק םיא קידנליוו
 ?דראפס רעוואכ ,אה --- ,טרָאװ םוצ ןעמוק טזָאל

 סדראנרעב ףא ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקַאש א רעפיט ךָאנ טָאה דראפס םָארווא רָאנ
 רעבָא ,עמָאקסאה ןַײז ןוא טַײקטיײרג ןַײז ןכַארטשעגרעטנוא ןַײז לָאז'ס ,עגארפ
 ,טיג --- טרָאװ ןייק

 -רא רעד ןופ רעטנוא טינ טציא ךיז טדייש דנאלרעטניה םענופ טעברא יד --
 לעניפעג רימ ּוװ ,ָאד עליפא --- ,טצעזעגרָאפ דראנרעב טָאה -- ,טנָארּפ ןפא טעב
 ,ץלָאטש ןַײז ,ןליוּפ ןופ םיטיילּפ ,רימ ןענָאק םעד טימ ןוא .ךיז
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 ןעוועג עקאט ןענַײז ןוא סעִיװ יד טימ טשטאפעג קידוועמעש ןבָאה םיטיילּפ יד

 ,ןשטנעמ-טנָארפ יד וצ וצ ייז טכַײלג עמ סָאװ ,ץלָאטש

 זיא רעבירעד --- ,ןפורעגנָא רעדיװ ךיז דראנרעב טָאה -- ,רעבידרעד ןוא --
 ,יימרא רעטיור רעד ןופ טנָארפ ןפא ןעמוקאב ןכָאה ןשטַײד יד סָאװ ,ךָארב םעד ןיא
 ןפראד קעלייכ ןקיזָאד םעד ראפ ןוא .קעלייכ רעקניניילק א רערעזדנוא ןאראפ ךיוא
 סָאד עדאגירב רעזדנוא טעװ ירפרעדניא ןגרָאמ .ןזיײא ןוא לָאטש ןטלאה ךיז רימ
 טימ טסעמראפ םעד ןיא ןענַאלעשע יד ןדָאלסױא םאב לאזקַאװ ןפא ןקיטעטשאב
 ,סעדאגירב ערעדנא

 לכיימש ןטוג םעד ,לכיימש םעד ןטלאהעגנייא ,טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה םיטיילּפ
 ,עדריווטסבלעז ןופ ,טעברא ףא ךיז ןייטשראפ ןופ

 ,קסירב ןיא ,טַײהנעגנאגראפ רעטַײװ-טינ רעד ןיא טנַאמרעד ךיז ןבָאה עקינייא
 ;ןסָאשעגסיוא ךַײלג טָאה לטייפ ןוא

 ?ןאב רעד ףא רעסעפ ענרעזַײא טעוועזורגעג טָאה עמ יו ,ןדִיי ,טקנעדעג ריא --
 יד טימ ,םעד יינש טימ ןבירעג טָאה רע יוװ ,םאט ןיא ךָאנ טגיל ןעלטיַיפ --

 -רָאג טָאה ,לפערסינ סָאד ,רע ןוא --- ,רעצעמע ןפורעגּפָא ךיז טָאה -- ,סעקשטנעה
 םעד ןעוועג טלָאװ רע יוװ ,סיורג ןטלאהעג ךיז .ךיז טימ ןָאט וצ סָאװ ,טסוװװעג טינ
 םיטיילּפ עלא ?ךַײלג ןעועג טלמעד םיא וצ זיא רעוו .לקינייא ןא סעלעּפמערטס
 .רעסאוו טימ טיורב ןדִיי-ןטוג א טגָארט עמ יוװ ,יינש ןגָארטעג םיא ןבָאה

 רעטכעלעג ןיא ייגראפ א ךיז טיג -- ,ןצאלפ ןָאק עמ ,דיי א ןיב ךיא יוו --
 יד וצ ןרירוצ ןענוגראפ טינ סע ךיז טָאה רע יוװ ,ךיז טנָאמרעד עמ ןעוו -- ,לעִיכ
 טנעה יד ...טעוועלאשזעג ..סעקשטנעה ענַײז טימ ..סעקשטנעה יד טימ רעסעפ
 ענָאיואק ןעוועג ןטלָאװ טנעה יד יװ ךַײלג ,דלָאי רעד ,טעוועלאשזעג טינ רע טָאה
 ...ענַײז סעקשטנעה יד ןוא

 סענָאמכאר ןוא דעװַאק ןבעגעגּפָא שערדעמסעב רעצנאג א םיא טָאה ראפרעד ---

 ,םיא ףא טאהעג

 ,ןבַײר ךיוא ךַײא טע'מ .םיא טניגראפ .ןבירעג םיא ןעמ טָאה .קע ןא ,ונ --
 ךיז טָאה -- ,גונעגרעביא .גונעג לארוא ףא זיא יינש .ןפראד טעװ ריא רָאנ ביוא
 ,טנָאמרעד ךיז .ּפָא סע טזָאל --- .ּפָאק ןסיורג ןטימ טילַאּפ רעד ןפורעגּפָא

 ?עדגעמ ,ךַײא סע טרא סָאװ ---

 ןפא ןָאטעג קוק א עלא ןבָאה -- ,טרָאװ םוצ ןעמוק ןעדנעמ טזָאל ,אש --
 ,רעדיינ א ןבעגעג ,ךיז טכאד ,ןיוש ךיז טָאה םָארווא --- ,דראפס םָארוװא ןקידנגיײװש
 .ןעדנעמ ןדייר טזָאל זיא ,וצ טינ רע טייג דעמָא םוצ רעמ זא

 ןבָאה'ס זא ,לשיט ןיא ןָאטעג פאלק א לעיכ טָאה -- ,עדנעמ בער דיומאאי --
 ,עקמאד רעד ןופ ךעלעצעלק עצראווש יד ןוא עלעג יד טצנאטעגרעטנוא

 -אמגעלפ ןוא םאזגנאל רעייז ןעמעלא טכארטאב ,טלעטשעגפוא ךיז טָאה עדנעמ
 :רעגייז םוצ ןגיוא יד ןביוהעגפוא ןוא עלעכיימש ןטלאהאבראפ טוג א טימ שיט

 ןוא .ןעינימ ןטשרע םוצ ןייטשפוא ןעמ ףראד ןגרָאמ .ןדִיי ,ןפָאלש טמוק --
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 ,ןטכיר ךיז ןעמ ןָאק ,סעמע ןא זיא'ס רָאנ ביוא ,טגָאז דראנרעב רעוואכ רעד קילדצעוו

 ,ךייא ךיא גָאז ,ןפָאלש טייג .סעקטאל ןקאב רימ ןלָאז עקענאכ ףא זא

 ןגיוט ןשאטנעמָאה ?עדנעמ ,ןָאטס ןיא גנע ךַיא זיא ,םירוּפ ףא ביוא ןוא ---

 ?טיג ךַײא

 רעסעב עליפא ןסאּפ ןשאטנעמָאה .ךיוא םירופ ףא ןייא ייג ךיא .עסייטשכעמ --

 ,םירוּפ ףא ןַיז לָאז .סעקטאל יו ,יומש-ךאמִיי ,ןרעלטיה ראפ

 גערפ א רָאנ ביג ,לעיכ ?למערד א ןּפאכ ,ןדַיי ,עקאט ןעמ טייג רעשפעצ זיא =-

 ?אה ,לסיב א ןגיילוצ ךיוא ךיז ייז ןלעוװו רעשפע ,סעקמאד ענייד אב

 סנַײא -- ךעלעצעלק ענרעצליה יד שיטאבעלאב ןגיילפיונוצ ןעמונעג טָאה לעיכ

 "וצ עלעצעלק ןטגיילעגקעװא ןדעי וצ ןוא עלעדוּפ םענענָאטראק םעניא סנייא וצ

 ,ןגיוא יד טימ טלטניּפעגוצ ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעג

 ןופ גרעב יד ןגָארטרעביא ןרימ ...סָאצכ וצ עליפא ,עדנעמ ,ןייטשפוא ןרימ ---

 ערעטצניפ ענייז וצ ףָאס א ןעמוק סעמע ןא ףא עקאט ןיוש לָאז'ס יבא ,לארוא ץנאג

 ...טלעוו יד ןעמוקּפָא ןרעהפוא לָאז'ס ןוא ...ןענָאמָאה םעד ֹוצ ...ןרָאי

 ץכערק א ןוא עקמאד רעד ןופ לטכאש ןפא עלעקעד סָאד טגיילעגפורא טָאה לעִיכ

 ;ןָאטעג

 ןוא ..עקענאכ טינ ביוא עליפא ,ןדַיי ,רעשיוי א ןעוועג סָאד טלָאװ ,ַײא --

 .יךעסייּפ וצ ןַײז לָאז ...םירוּפ סינ ביוא עליפא

 -יסאּפ א רעייז ...ועטמָאי רעקיסאפ א עדאווא ןוא עדאווא זיא ךעסייּפ ,ָאי ---

 דראפס םָארוװא רָאנ .ןגיוא יד טצָאלגראפ ןוא עדנעמ ןפורעגּפָא ךיז טָאה -- ,רעק

 ןרָאפעגנײרא ןיא ןוא ןגייווש ןופ רעדיינ םעד ןטלאה טנָאקעג טינ רעמ ןיוש טָאה

 :רעמוראנטניה ןופ ןעדנעמ

 ,םירוּפ ,עקענאכ .קילגמוא ןדעי ףא םיויױטמָאי ןדַיי אב ןאראפ ,טָאג ןעקנאד ---

 .יירֲאנ ,ךעלדיינק טימ ןוא ןשאטנעמָאה טימ ןוא סעקטאל טימ .טינ טלעפ עס .ךעסיײיּפ

 טינא ,רעביא טינ םיא טגָאלש -- .ןָאטעג רעדור א עלא ךיז ןבָאה -- !טאש --

 ,ליומ ןפא רעגניפ ייווצ ןגיילקעווא רעדיוו רע סעוו

 -רעביא זיא'ס זיּב ,טראוועג טָאה רע .טקוקעג טינ םענייק ףא טָאה םָארוװא רָאנ

 -סיורא רע טאה םעטָא םענעגיוצראפ ןצנאג םעד סימ ןוא ,למוט רעד ןעגנאגעג

 ;טזָאלעג

 -מָאי אזא .וועטמָאי םעַײנ א ןכאמ ןעניגראפ ןגעמ ןדִיי ךיז ןלעוו ָאד רָאנ --

 .טלעוו רעד ףא ןדִיי ןביילב רָאנ ןלָאז'ס .ןעוועג טינ ןדַיי אב ךָאנ זיא סָאװ ,וועט

 ןיא טנַאמרעד ךיז טָאה רערעדעי .ןרָאװעג ליטש עלַײװ א ןענייז םיטיילּפ

 .ןגיוא יד ראפ יג א ןבעגעג טָאה םייח עווערָאכ עטזָאלראפ יד ,סערָאצ ענעגייא

 -רעביא ,סעמאמ ןוא סעטאט .,..םירָאװק ןוא סעוורוכ ןעזרעד טָאה רענייא רעדעי |

 טָאה קילב רעטלטייהראפ רעדעי ןוא .ךעייצער םאב .טַײז רענעי ףא ענעבילבעג

 ;טדערעג

 ,טסייו רעוו ..?ןרעקמוא ךיז ןעמעוו וצ ןאראפ ןיוש זיא'ס יצ ,טסייוו רעוו ---

 ?וװעטמָאי ןדיי ראפ ןייז ןיוש טעוװ סע יצ
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 ,רעיורט םענעמּוװשעגנָא םעד טלסײרטעגּפָארא לענש ךיז ןופ ןעמ טָאה ךָאד
 ;ןפיל עכעלבלופ יד טימ ןָאטעג עקַאמס א רעטשרע רעד טָאה לעיכ ןוא

 -יֵג סָאװ יבא ,גָאט עדאיל א ףא עליפא ןַײא ךיא ייג זיא ,רימ ךעייש סָאװ ---
 ..ךיוא םייהא ןרעקמוא עקאט רעשפש ךָאנ ךיז ןלעו רימ ןוא ...רעכ

 טקעוװעגפוא םיא אב טָאה ,םייה רעװערָאכ רעד ןיא טנַאמרעד ךיז טָאה רע ןעוו
 עידיומ טָאה דראנרעב סָאװ ,סָאד ןוא .שינעּפאלק-ץראה קידנעילעמשטירפ אזא
 ןוא ,שטַײד םעד קנעבז םענשזאוו אזא טגנאלרעד טָאה יימרא עטיור יד זא ,ןעוועג
 יײנסָאדנופ םיא טָאה ,ןרעקמוא ןענַאק ןכיגניא ,סיוא טזייוװ ,ךיז טעוו עמ סָאװ ,סָאד
 -טולב ןוא סיז .טייהדניק יד יװ טקנוּפ ,עוורוכ ענעריולראפ יד טכאמעג סיז טלּפָאד
 ןרעביא טייג רע יוװ ,ךיז -- ןוא .ךעלרעּפמיישאב ,םייה יד ,ןעזרעד יז טָאװ רע .ןגליא
 ,ןיירא לטעטש ןיא ,םייהא טריפ סָאװ ,געוו

 ןסקאוועג זיא סָאװ -- ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א רע טָאה -- ,םיוּב רעד ---
 ריד טָאה עלעטעלב סעדעי ןופ ךורּפש רעד .רענעגייא ןא ןעוועג זיא ,געוו ןפא
 סעטאט סָאװ ,םיליט ןופ ןגינ רעד יו ,ןיירא ןצראה ןיא ךַײלג טפירטעגניירא
 ,געוו רעד ...ןפָאלשעג ךָאנ ןענַיז רעדגיק ןעוו ,רעטרעוו ןָא גָאטראפ ןעגניז ןגעלפ
 ןופ זָארג שלעסיב םענעטַארטעגנַײא םעד טימ ,געוו רעקיצראה רעד ,רעליטש רעד
 םעד ןּפאכרעביא ,םעד ףא ןצעזוצ טנַאקעג קידנעטש ךיז טָאה עמ -- ,ןטַײז עדייב
 ןגעו ןוא עריובאה-סערווװג ןגעוו ןָאט טכארט א עקאט ןוא ןעורּפָא ךיז ,םעטָא
 ןגעלעג םיא ןיא זיא םייה לפיוו ..,ןיילא געוו רעד רָאנ -- ,ןכאז-טלעוו ערעדנא
 ,עשראוו ץנאג וטסעז טַײז ןייא ןופ זיא ,םיא ףא קעווא ךיז טסלעטש !ןגרָאבראפ
 ןעגנאגעג ןעמ זיא עּפוכ א וצ ןוא .טלעוו עצנאג יד -- טַײז רערעדנא רעד ןופ ןוא
 -נאגעג ךיוא םיאכאה-סייב םוצ ןעמ זיא ,טַײצ יד ןעמוקעג זיא'ס ןעוו ןוא ,םיא ךרוד
 ןעזעג ןוא ...ןבעל ץנאג א טקוקעג ריד ףא טָאה םיוב רעדעי ןוא ...םיא ךרוד ןעג
 סעּפע ךיוא טעװ רע זא ,טסּוװעג טסָאה ןוא סעדייז ענייד ןוא סעטאט עניַיד ןוא ךיד
 ןוא לטעלב סעדעי ןוא עלעזערג סעדעי ןוא ...רעדניק ענַיד ןלייצרעד וצ ןבָאה
 ןופ טייקנייש ןוא טַײקסטוג ליפיוזא טימ טקעמשעג ריד טָאה עלעביוטש סעדעי
 -גוזעג ןיילא ךיז ןבָאה רעדיל ןוא ,ןסקאוועג ןענַיײז רעדניק ןוא ,םיכרָא-טעסָאנכאה
 ?רעסעב ךָאנ ןַײז טנַאקעג ןעד טָאה סָאװ ןוא ,ןעג

 טעווארּפראפ ןעוועג ץלא זיא סָאד --- ,ּפאכ א ןיילא ךיז רע טיג --- ,שטָאכ --
 ןּפעלשּפָארא סע ריד ןעמ טעװ טָא זא ...עריומ רעקידנעטש טימ ...דעכאּפ טימ
 ,שיט םענופ ךעטשיט א ּפָארא טּפעלש עמ יו .טיוה רעד טימ םענייניא ,ןבעל סָאד
 טיג -- ,ןָאמרעד א ךיז רע טוט --- ,טָא ןוא ...סטוגסָאדלא טימ טיירגעג זיא סָאװ
 רעטצנעפ ןיא קוק א טּפאכ ןוא בוטש ןַײד ייבראפ קישטדוסליּפ א ךרוד ייג א ריד
 רעד ףא ךיז טליּפש עס סָאװ ,דניק א ףא ןוא ,רענייטש טימ רָאנ ,ןגיוא טימ טינ
 ףךיז טסימאב וד ןוא ,לוויטש יד טימ רָאנ ,ןגיוא יד טימ טינ קוק א רע טיג ,דרע
 ,רעכַײלג ןַײז טעוו'ס ...ןעז טינ ןצנאגניא ךיד לָאז רע וא ,סעכיוק עלא טימ ןיוש

 ּפָא ייז טביירט רע רָאנ .סרעסעמ טימ יװ ,ןעגנורענירעד יד ,םיא ןדַײנש ייז
 זיא טציא ...ןדָאל טינ ךיז רע ליוו טציא ...ןגיוא יד ייז ףא טכאמראפ רע .ךיז ןופ
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 לָאז יװ זיא ...ןליוּפ ץנאג ...סמאזנייא ןא .ןלוּפ ץנאג רע טעז טציא ...טַײצ יד טינ
 ?וויוכ-ףאקעל ןענָאמרעד טציא סע רע

 ,ןליוּפ ,ּםָא ךיוא ןיילא טציא סע טמוק ,עייד סלעיכ טיול ,סיוא טמוק ,סנטייווצ
 טינ ןענָאק סָאװ ,סעקישטשמָארנָאּפ ענַײז ראפ ןוא סעקישטדוסליּפ ענַײז ראפ
 זיא טציא ...לטעצ ןייק ןלעטשוצ טינ םעד לעיכ ןָאק טציא ...ןשטנעמ ןייק ןדַײל
 םעד ךָאנ ...געוו ןליטש םעד ךָאנ טקנעב רע ןוא ...רע יו ,יוזא טקנוּפ ןליוּפ ץנאג
 ןליטטש םעד ךָאנ טקנעב רע ..געװ םעד טָא רעביא ךיז טגיו סָאװ ,םיוב
 ןיא יװ ,םיא ןיא טָאה דראנרעב ןוא ...םייהא טקנעב רע ...עלעטעטש ןשיליופ
 יימרא עטיור יד זא ,טסיירט ןוא גנונעּפָאה טימ םאי א ןסָאגעגניירא ,םיטיילּפ עלא
 אזא טימ םיטיילּפ יד ראפ געוו םעד ּפָא טקינייר ןוא ךעלטנירג ןשטַײד יד טגָאלש
 ..ןרעקמוא ןענָאק ןכיגניא ךיז ןלָאז ייז ,ןבשזעכ

 זיא רע .ןעגנאגעגרעדנאנאפ ןיוש ךיז ןענַײז עלא זא ,טקרעמאב טינ טָאה לעיכ
 ,רעטצעל רעד סיורא

 ןפָאלשנא טנָאקעג טינ גנאל טָאה ןוא טגיילעג ךיז רע טָאה ,קידנעמוק םייחא
 זא .ןבעגעגרעביא טָאה דראנרעב סָאװ ,םעד ןגעוו טכארטעג ץלא טָאה רע .ןרעוו
 יו ,יימרא עטיור יד טלעטשעגרָאפ םיא ךיז טָאה'ס ןוא .קירוצ ןפיול ןשטַײד יד
 -מאד ןיא טליּפשעג ןבָאה ייז סאשעב ,דנאלסור טלָאמעגסיױא טָאה דראפס םָארוװא
 ,זדלאה ןזיב וצ ןיוש ריא טייג סע ןעוו ,דלודעג סָאד ריא אב טצאלפ סע ןעוו ...עק
 סָאװ ,ץלא ןוא ,ריא םורא זיא סָאװ ,ץלא טלסיירטעצ ןוא ףוא בייה א ךיז יז טיג
 ,ןיירא עטאט סנטאט סטלעוו רעד ןיא ךעור א זיא טלמעד ןוא ,ריא רעביא זיא'ס

 ,רעגעלעג ןפא קידנגיל ,לעיכ טכארט ,ןעמוקעגרָאפ ,סיוא טזַײװ ,סע זיא יוזא טָא
 ןעייטש ,לארוא ףא ,ָאד .רעיימראטיור םעד ןעימיד ןַײז ןיא ןעז ךיז טימאב רע ןוא
 לעיכ רָאנ ,םעראוו טינ ךיוא ןיוש זיא עװקסָאמ רעטניה ןוא ,טסערפ עשּפיה ןיוש
 טָאה רע יװ יוזא ,טכארט ןקידרעמוז םעד ןיא ךָאנ ,רעיימראטיור םעד ,םיא טעז
 רעד ףא ןעזעג םיא טָאה רע יװ יוזא ,ןליוּפ ןופ ןפָאלעג זיא עמ ןעוו ,ןעזעג םיא
 -ץענערג רעד טלכיימשעג םיא וצ טָאה סע קיטומטוג יו ,ךיז טנָאמרעד רע .ץענערג
 עוואטסאז רעד וצ ןּפָאלרעד זיא רע ןעוו ,לטיה ןפא טנאק םענירג םעד טימ טאדלָאס
  טָאה רע .םיא ךָאנ ץלא ךָאנ ךיז ןגָאי ןשטַײד יד זא ,קידנעניימ ,ןלאפעגמוא זיא ןוא
 ,רעיימראטיור רעקיטומטוג רעד ,טאדלָאס-ץענערג רעד ,ןייטשפוא ןפלָאהעג םיא
 םיא ןעמ טלָאװ ןימָאלָאװ ןופ יו טקנוּפ ,טאדלָאס רעד ,טקוקעג םיא ףא טָאה רע
 זיא'ס .סורג םעד טכארבעג םיא ,לעיכ ,רע טָאה סָאד ןוא סורג א ןבעגּפָא טפראדעג
 ןא ןופ ןוא ךַײלג ןקוק סָאװ ,ןגיוא .ןגיוא ענַײז ןיא סקידנשטניווטוג סעּפע ןעוועג
 סטכעלש ןייק ןָאק סָאװ ,דניק סיורג א אב יװ ,סנייר א ןוא סגנוי א ,טכיזעג ןפָא
 ןעזסיוא םעד ןענָאמרעד ךיז ףא ןרָאקיז םעד ןָא טוג טגנערטש לעִיכ ןעוו .ןָאט טינ
 ,ץעגערג רעד ףא טנגעגאב ךעלטנַײרפטוג יוזא םיא טָאה סָאװ ,טאדלָאס םענופ
 טריפ סָאװ ,בארָארּפ םעד ףא ךעלנע לסיב א זיא טאדלָאס רעד זא ,ךיז רע טּפאכ
 טימ ,רעקיסקּוװ א ,רעסיורג א ךיוא .קריצאב סלעִיכ ףא טעברא יד טַײצ עצנאג יד
 טינ ריד טימ ןענַײז ייז ןעוו ַײס ,םענָאּפ ןיא ריד ךַײלג קידנעטש ןקוק סָאװ ,ןגיוא
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 -רעד א ןופ םענָאּפ רענעּפָא ןא ךיוא ןוא .ייז טלעפעג טעברא יד ןעוו ַײס ,ןדירפוצ
 זיא ,ביל ךיד רע טמוקאב .ןקאב יד ףא ךוּפ ןשרעדניק טימ ןשטנעמ םענעסקאוו
 .ןגעווטענַײדנופ רעַײט טינ םיא עמָאשענ יד

 וצ ןַײרא ךיד ייז ןעמענ ...אזא קלָאפ א ,עלא ,סיוא טוַײװ ,ייז ןענַײז יוזא טָא
 ךיד ןעוװעדָאה ןוא ,ךאד א ריד ןביג ןּוא ,ריד ךָאנ ךיז טגָאי טיוט רעד ןעוו ,ךיז
 ,טיורב טימ ןָא

 טָאה רע יו ,ןדראפס םָארווא ןיא ןָאמרעד א רעדיוװ ןיז ?עיפ טיג -- ,סעמש --
 ריא אב טצאלּפ סע ןוא זדלאה םוצ וצ ייג א ריא טיג סע זא -- ,ןָאטעג גָאז א סע
 זיא ,לסיירטעצ א ןוא ףוא בייה א ךיז טיג יז זא ןוא ...ייסאר אב ,עינעּפרעט יד
 יד יו ,טוג יוזא טקנוּפ ןיוש ,עינעּפרעט רעד ןופ טיורא יז טגנערב סָאװ ,םענעי
 ...טלייצרעד דראנרעב קילדעוװ ...עװקסָאמ רעטניה ןשטַײד

 :קנאדעג א טימ ןפָאלשנא טרעוו רע ןוא
 ..עינעּפרעט רעד ןופ ייסאר טריפעגסיורא ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ,טוג יוװ ---

 ..ןדִיי יד ראפ זיא סע קילג אראס
 ןפָאלשנא ךיוא זיא רע זא ,עידעי א יװ ,ןבעגעג לעיכ טָאה עּפָארכ ןטשרע םעד

 ..ןרָאװעג
 עלא ןעמוקעגנָא ןָאלעשע םעד ןדָאלסיױא ףא לאזקָאװ םוצ ןענייז ירפרעדניא ףא

 לייוורעד ןעמ טָאה ,טעברא רעד וצ ןטָארטעגוצ זיא'מ זיב .סנטייצאב סעדאגירב
 יו ,רעקידעגייווש ןוא רעליטש ןעוועג זיא לעיכ ,טלטרעוועג ךיז ןוא טרעכייראפ
 ;סעווָאשכאמ עקיטכענ ענַײז רָאפ ךָאנ טצעז רע זא ,טכאדעג ךיז טָאה סע .לָאמעלא
 יד ןופ ןלייט עטפיורשעגרעדנאנאפ יד ןעזרעד טָאה רע ןעוו ,ָאד טציא טשרע זא
 ענעריורפראפ עטראה טימ טקעדעגוצ ,סעמרָאפטאלּפ יד ףא ןגיל סָאװ ,ןדָאװאז
 רע ןוא ,דלודעג ןוא קעטייוו ןסיורג סדנאלסור ןענאטשראפ רע טָאה ,ןטנעזערכב
 יד ןופ ןגיוא יד קידנדנעװּפָא טינ ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א ןיילא ךיז וצ טָאה
 ;טנעזערב ןרעטנוא ןלאטעד עקידנעשטראטס

 ,ךיז יז טָאה סָאד ןוא ...סדנאלסור עינעּפרעט עטצאלּפעג יד ,יז זיא סָאד טָא --
 ..ןבראש ןרעביא שטַײד םעד ןעגנאלרעד ףא ןטסָאמראפ ןענאדנופ ךיוא ,סיוא טזַײװ
 ..גרעב רעלארוא יד טימ

 -ראב םעד ןופ שזאזייּפ ןקידסעכלאמ ןפא ןָאטעג קוק א וויטקניטסניא טָאה רע
 :סעקיסעמ טימ טצכערקעגסיוא ןוא לארוא ןטניורקעג-יינש ןקיג

 ןיא טינ םענייק ראפ רעמ ..,דנאלסור ראפ רָאנ ןטסָאמעגנָא זיא סניוזא טָא --
 ,.,טלעוו רערָאג רעד

 עליפא ,קידנעגניז ןגרָאמירפ םענעי ןיא טעבראעגּפָא טָאה עטכאוו עטשרע יד
 טינ טָאה עמ ,ןקוקמֹוא ןזיוואב טינרָאג ךיז טָאה עמ .טפאכעגרעביא טינ םעטָא םעד
 ;טרעהעג רָאנ ךיז טָאה'ס .טַײקרעװש ןייק טינ ןוא טלעק ןייק טינ טליפעג

 | ?ָאידאר יד סעּפע טגָאז סָאװ ---
 ןופ עמארָאנאּפ יד םיטיילּפ יד ראפ טנפעעגפוא טָאה דראנרעב יװ ,םעד ךָאנ
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 ןטימ טילָאּפ רעד .ור יד ןריולראפ ןצנאגניא יז ןבָאה ,עלָאּפאמ בייהנָא סדנאלשטייד
 טצארקעג ךיז ןגינעגראפ ןופ ןוא ןטסיופ יד ןיא ןזָאלבעג קיטומטוג טָאה ּפָאק ןסיורג
 ;לגרָאג ןפא סָאװ ,ּפָאנק עמאס ןיא

 -אר יד טגָאז סע סָאװ ,ןרעה ...ןדִיי ,עריפס ןלייצ ןפראדאב רעטציא טע'מ ---
 ...ףָאס םעד ןכאמ ייז טעוו עמ זיב ...עריפס ןלייצ ןוא ,ָאיד

 -רעדפא םענעי ןופ ךָאנ ךיז-וצ ןעמוק טנַאקעג טינ טָאה דראפס םָארווא ןוא
 דראנרעב סָאװ ,םעד טימ ןלאפעגפיונוצ יוזא ןענייז ןעקנאדעג ענַײז טניז ,טכאנ
 סָאװ ,עלווא יד טַײקעג רע טָאה ,ןַאלעשע םעד ןדָאלסיױא םאב ,טציא ,טגָאזעג טָאה
 "רעב ןעיײרשרעביא טזָאלעג טינ םיא טָאה עמ ןעוו ,ןעגנאגאב םיא ןגעק זיא עמ
 ;סעייכ סָאד ןעגנאגעגסיוא םיא זיא'ס ןוא ,עלעמַײצ סָאד טַײק דרעפ א יװ ,ןדראנ

 טוט סע סָאװ ,ןרעה ןענעק לָאז רע ,ןָא טוט רע ןעוו ךעלרער-רעיוא רַאּפ א --
 ןגָארטעגרעביא ,עסאמ ערעווש יד קידנליפ טינ ,רע טלָאװ ,עװקסָאמ רעטנוא ךיז
 ,ןסייהעג םיא טלָאװ עמ ּוװ ,ןָאלעשע ןצנאג םעד

 ןוא סעּפולס-ןפארגעלעט יד ףא טקוקעג ,ןלאטעד יד קידנגָארט ,ייז ןבָאה עלא
 ,קינייװניא ןעגנירדכרוד טלָאװעג ןוא ייז וצ ןסירעג ךיז ,ןטָארד עקידנעגניז יד ףא
 ,ייז ןיא ןגרָאבראפ ןטרָאד סיוועג ראפ ןעלזיר סָאװ ,סעידעי יד טימ ןעקנירטנַָא ךיז
 יד ןיהּווו ,טנָאירָאה ןקידרעטניוו ןקירעדינ םוצ ,טַײװ רעד ןיא טקוקעג טָאה עמ
 -ייװ ןֹוא רעטייוו ןעגנאגעג ,םיא קידנעייגכרוד ,ןוא ,טיינעגניירא ךיז ןבָאה ןטָארד
 ןטָארד יד טָאה עמ ּוװ ,ןיהא ןוא ,ןטכאלש יד ןעמוקעגרָאפ ןעגייז סע ּוװ ,ןיהא ,רעט
 רעביא ןוא דנאל ןצנאג ןרעביא ןגָארטעצ ייז ןלָאז ייז זא ,סעידעי טימ ןעקנורטאב
 ,טלעוו רעצנאג רעד

 ןעגנאגעג זיא'ס .טנעה יד רעטנוא טרעקאלפעג טעברא יד טָאה גנויוב רעד ףא

 יד .ןָאלעשע ןטימ ןעמוקעגנָא ןענַיז ןלייט ענַײז סָאװ ,דָאװאז םענופ שזאטנָאמ רעד

 "אב ןופ ייס ,גָאטאב ןופ ַײס ,ָאש רעדעי ֹוא ,טנכערעגסיוא יוזא ןעוועג זיא טעברא

 ןבילקעג םיסיילּפ יד ךיז ןבָאה בולק ןיא .טנָאקסיד ןיא ןעגנאגעגניירא זיא ,טכאנ

 רעד ןיא טגיילעגנַירא ןעָאש עקירעביא ענַײז טָאה רענייא רעדעי .רענעטלעז

 .טנָארפ ןפא טעברא רעד וצ טכַײלגעגוצ ןעוועג טציא זיא סָאװ ,טענרא

 עדאגירב ןַײז טלמאזראפ דראנרעב טָאה ,שזאטנָאמ םוצ ןטָארטעגוצ זיא'מ ןעוו

 ,סופ ןייא ףא ,יוזא ייז וצ טדנעוועג ךיז ,ןעגניטימ ענייק קידנעווארּפ טינ ,ןוא

 .עדנעמ ןָאטעג גערפ א טָאה -- ?גָאט רעד טָאה ָאש לפיוו ---

 ןָאטעג דַײנש א םיא דראנרעב טָאה --- ,לרעוואכ ,ףראד רע לפיוו ,?ליפיוזא ---

 ןפראד טעוו רע ביוא ןוא ,טכא זיא ,טכא ףראד רע ביוא -- .ןגיוא עכעליורג יד טימ

 -רָאנ ןייק ןאראפ טינ זיא טנָארפ ןפא .ןבעג םיא רימ ןלעוװ זיא ,ליפיוזא לָאמאכָאנ

 ןגראוורעד ךַײא ליוו ןוא טידנאב א ךַײא טלאפאב סע ןעו .גָאטסטעברא רעטרימ

 ,דנאטשרעדיו םעד רעביא טינ ריא טסַײר זיא ,םיא טימ ךיז טלגנאר ריא ןוא

 םעד רעביא טסַײר ריא .ןסע קיסימ ןייג טיײצ ןיוש זיא'ס יצ ,רעגייז ןפא קידנקוק

 ?ךעלדנעטשראפ .סעקשיק יד טזָאלעגסיורא טידנאב םעד טָאה ריא ןעוו ,לגנארעג
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 םענופ עמרָאנ יד זיא עמרָאנ עקיזָאד יד .גיז -- עמרָאנ ןייא ןאראפ זיא טנָארפ ןפא
 "שיק יד ןוא .סעקשיק יד טזָאלעגסיורא ןַײז טינ ןלעוו עניוס םאב זיב ,דנאל ןצנאג
 אב ןדָאװאז יד ןיא יא ,סעּפָאקָא יד ןיא יא ,דלעפ ןפא יא סיורא םיא רימ ןזָאל סעק
 ,סע טקנעדעגראפ ןוא טוג יוזא טַײז ,קריצאב-יוב רעדעי ףא ,ןלעטשקרעוו יד

 ,םעד ךָאנ ןעדנעמ טגערפעג דראפס םָארוװא טָאה --- ,ןיוש וטסייוו טציא ,ונ --
 ,רָאג ךיז ןָאמרעד ?גָאט רעד טלאה סע ָאש לפיוו -- ,טקידנעעג טָאה דראנרעב יו
 ,עשראוו ןופ ,םייה רעד ןופ ןפָאלעג טסיב וד ןעוו ,טאהעג וטסָאה גָאט ןיא ָאש לפיוו
 ?טלייצעג טסָאה .רעפראוונליוק ןטימ ןפָאלעגכָאנ ריד זיא שטייד רעד ןוא

 ?טעיאכ ,ןגעק סעּפע ןעד גָאז ךיא --
 ,רעטַײװ טדער .דראנרעב רעוואכ ,רָאלק זיא'ס --
 ףא .ךייא טציא טרעהעג טרָאװ סָאד .ןגָאז וצ סָאװ טינ ךיא בָאה רעמ .ץלא --

 ךיא .ןגָאז טינרָאג ןענָאק טינ רעמ ,סיוא טזַײװ ,ךיײא לעװ ךיא ןוא .טעברא רעד
 ,..סקיב רעד טימ ,טנָארפ ןפא גָאט-סטעברא ןַײמ ןרימרָאנ קעווא ייג

 -סיוא טרעהרעד ךיז ןבָאה -- ,דראנרעב רעוואכ ,ךיז טימ זדנוא טמענ --
 ,טנָארפ ןפא --- ,ןפור

 .ָאד טנָארפ רעד ךַײא ףראד לַײװרעד --
 ?ךַײא ןוא --

 ,ןטאדלָאס ןַײז ןענרעלסיוא טשרע ָאד ךיז טעוו ריא ןוא .טאדלָאס א ןיב ךיא --
 ,ןטאדלָאס עטוג

 ןוא ,סעיציזָאּפ-טכאלש ףא יוװ ,סעטכאוו יד וצ טלעטשעג ךיז ןבָאה םיטיילּפ
 ;םָאקטראּפ םענופ ראטערקעס םוצ קעווא זיא דראנרעב

 -עזעוועג רעד ןופ טאדלָאס א ןיב ךיא זא ,ראטערקעס רעוואכ ,טסייוו ריא --
 ,.טסיקנאט א ?יימרא רעשיליופ רענ

 ,יימרא רעשיליוּפ רענעזעוועג רעד ןופ טאדלָאס א טייז ריא זא ,סייוו ךיא --
 ..ןעקנאט טאהעג טָאה ןליוּפ עװערָאכ עטלא סָאד יצ ,טינ רָאנ סייוו ךיא

 .ןעוועג ןענייז ןטסיקנאט רעבָא --
 זא ןוא ...ןלעטשרָאפ סע ךיז ךיא ףראד גירק םעד ןופ ןטאטלוזער יד טיול --

 -טקניּפ ךיא סייוו סָאד ,רעטוג א ריא טַײז גנויוב רעשיטעווָאס רעד ןופ טאדלָאס א
 ?סָארג רעוואכ ,ןגָאז ריא טעוו סָאװ זיא .ךעל

 בָאה ךיא .ראטערקעס רעוואכ ,טנָארפ ןפא ןטעב ךיז ןעמוקעג ןיב ךיא --
 ,רָאי ייווצ ףא ןשטַײד יד טימ גירק םעד ןיא סַײרעביא םענעגנּוװצעג א טאהעג
 רעטיור רעד ןופ ןעייר יד ןיא ייז טימ ןגָאלש ךיז ןצעזרָאפ ךיא גנאלראפ טציא
 ,יימרא

 טריפעגכרוד טָאה ריא ַײרטעג יװ ,יירטעג יוזא ןגָאלש ךיז טעװ ריא ביוא --
 ,ןעמענָא ,ךיא ביילג ,יימרא עטיור יד ךַײא טעוו ,סַיײרעביא םעד

 ,ראטערקעס רעוואכ ,ןעימאב ךיז לעװ ךיא ---
 ,טינ טרעדיוורעד םָאקטראּפ רעד ..,סָארג רעוואכ ,טוג --
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 ןבָאה ייז .רעדורעג א ןעוועג דנאנאכָאנ געט עכעלטע זיא םיטיילּפ יד ןשיוצ

 ןרָאפעגּפָא זיא רע ןעוו ,ךיז ןענעגעזעג םאב .ןדראנרעב טימ ןדייש טלָאװעג טינ ךיז

 ;ןפורעגסיוא ,טנאה יד ןדראנרעב קידנקירד ,םיטיילּפ ןבָאה ,ןָאיאר ןיא

 ,דראנרעב רעוואכ ,טנָארפ ןפא ןעזרעדיוו םוצ --

 טַײװ טינ סָאוװ ,עיצנאטס רעד ךרוד עװקסָאמ ןייק ןעגנאגעג זיא סָאװ ,גוצ רעד

 ןופ ןעיירשעגסיוא רעטנוא .טלעטשענּפָא ךיז סָאה ,גנויוב יד ןעוועג זיא ריא ןופ

 .ןָאגאוו ןיא ןיירא דראנרעב זיא ,"טנָארפ ןפא ןעזרעדיוו םוצ; :םיטיילּפ יד

13 

 -עפָארּפ רעד טנגעגאב עבאה:ךערָאב םענעטלאהעגנייא ןא טימ טָאה -- ,ונ --
 -אּפש ןיא ןרָאװעג טעגראהרעד זיא סָאװ ,רעטכָאט ןַײז ןופ ןאמ םעד יכראז רָאס
 -וקעג ןוא ...ןטסיגנאלאפ יד ראפ ...רענייב סלכָאר ףא ...םייה א טיובעגסיוא -- ,עינ
 ,..שא םענעגייא םעד ףא ...טרעקעגמוא ךיז ...רעהא ןעמ

 טזָאלעג םיא טָאה רע ,רָאסעּפָארּפ םעד טרעפטנעעג טינ טשינרָאג טָאה קעטעמ
 ערעווש א רָאפ םיא טייטש סע זא ,טסּוװעג טָאה קעטעמ ,ןצראה ןופ ךיז ןדײרּפָארא
 זא ,טסּוװעג טָאה רע .ריא וצ טיירגעג ךיז רע טָאה געוו ןצנאג םעד .שינעגעגאב
 ,ןאמ ןטלא םעד טָא ןופ סרעטיב רעייז סעּפע ןעגנילשּפָארא ןעמוקסיוא םיא טעוו'ס
 .ןעיצראפ ךיז לָאז ךָארב רעד זא ,טראוו ןוא ךָארב ןיא זדלאה ןזיב טייטש סָאװ
 םיא אב טעװ ןאמ רעוװערָאכ רעטלא רעד זא ,טסוװעג טָאה רע .ּפָאק ןַײז רעביא
 ףא ןיז ענַײז אב טגערפעג טָאה וועקנאי יוװ ,רעטכָאט רעקיצנייא ןייז ףא ןגערפ
 ,ןפעסיוי

 -ראפ א טָאטשנָא סָאװ ,סָאד ,רעטָאפ ןטלא םעד טָא ,ןטסיירט םיא סע טעװ יצ
 טעװ ,רעדירב ספעסיוי טרעפטנעראפ ךיז ןבָאה סע ןכלעוו טימ ,לדמעה טקיטולב
 סָאװ ,רעטכָאט ןַײז ןופ טעליב-ייטראּפ ןטקיטולבראפ םעד ןזיַײוװ םיא ,קעטעמ ,רע
 ,רע טעװ יצ ..?עינאּפש ןופ טַײהַײרפ רעד ראפ ןבעל סָאד ןבעגּפָא טגעוואב יז טָאה
 רע זא ,יוזא טקאפ ןקיזָאד םעד ןופ טייקסיורג יד ןרעלקרעד ןענָאק םיא ,קעטעמ
 טרעוו רעטכָאט ןַײז ןופ טולב ןטימ ךיוא זא ,ןפַײרגאב לָאז ןוא ןייטשראפ סע לָאז
 ןיא רָאנ ,עינאּפש ןיא רָאנ טינ גנוגעוואב-טַיהיירפ רעד ןופ עטכישעג יד ןבירשעג
 ,,?טלעוו רעצנאג רעד

 ןדיירסיוא ךיז טזָאלעג םיא רע טָאה רעבירעד .םעד ןיא טלפייווצעג טָאה קעטעמ
 םעד ראפ .טינ רע ןָאק םיא טימ ןטַײרטש .טלָאװעג םיא ךיז טָאה סע לפיוו ,ליפיוזא
 -ייווצ א ןעוועג זיא'ס לַײװ .קעטעמ ,רע -- רעקידלוש רעטערקנָאק רעד זיא רעטָאפ
 ןבילקעגסיוא טָאה סע ןכלעוו ,געוו רעד ...םייהא .עװָאלס ןייק קירוצ --- געוו רעט
 טַײװ רעייז ןעוועג ןאד ךָאנ זיא עפיירס עשיטסישאפ יד ...רָאסעּפָארּפ רעד ,ןיילא רע
 ןופ ךיז טקור סע ןעוו ,םיור ןיא עלעטניּפ ראבקרעמאב םיוק א יװ ...עװָאלס ןופ
 | ,רעטיוועג א ןָא ץעגרע
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 ןקידלביראפנָא ןליטש םעד ןרעהסיוא ןוא ןגַײװש ןגנאל א ךָאנ קעטעמ טָאה ךָאד
 :ןפורעגנָא ךיז ןבעל םענעכָארבעצ םעד טָא ןופ ץכערק

 טַײז ריא סָאװ ,םעד טימ ןעוועג עקאזעמ סניוזא ,רעטָאפ ,ריא טָאה סָאװ ןוא --
 סלכָאר ןטלָאװ סָאװ טימ ןוא ..?רעהא ןעמוקעגנָא ןוא עװָאלס ןייק ןרָאפעג טלמעד
 ,ךעלגעמ ,טלָאװ יז סָאװ ,םעד טימ ..?ָאטעג ןיא ָאד טסיירטעג ןעוועג ךַײא רענייב
 ןופ ןעמ טלָאװ ךָאנרעד ןוא ןלאבינאק עשיטסישאפ יד ןופ ןרָאװעג טדנעשעג רעירפ
 יד ?ָאד טקיטעּפשראפ ןיילא ריא טלָאװ סָאװ ןוא ?טנאוו-ָאטעג יד טיובעגסיוא יז
 םארג טרעדנוה טָאטשנָא עציײלּפ רעד רעביא עקייהאנ א ןוא עירָאגעטאק עטרעפ
 ?טיורב

 ;גנונַאמרעד רעד ןופ ןָאטעג רעטיצ א טָאה יכראז
 -ָארּפ ןשיראנ םעד ףא ןגָארטעגּפָא ץלא ?טלייצרעד ץלא ןיוש ריד טָאה'מ --

 ?טלייצרעד ץלא ריד סע טָאה רעוו ,רָאסעּפ
 ןעד ייז ןרימאלקָארּפ יצ ?טייהרענעטלאהאבראפ סעּפע ןעד ןעוט ןשטַײד יד --

 ?קלָאפ ןשידִיי ןטימ ןָאטענּפָא ןבָאה יז סָאװ ,ץלא טינ
 ןעוועג זיא סָאװ ,עשָאבלאה רעכעלדנעש רעד ןיא טקוקעגנייא ךיז טָאה קעטעמ

 סָאװ ,דיװָאד-ןגָאמ ןסַײװ ןטימ עטאל רעלעג רעד ףא ןוא ,יכראז רָאסעּפָארּפ ןפא
 :עשָאבלאה רעקיזָאד רעד ףא ףָאטש לקיטש עצנאג עקיצנייא סָאד ןעוועג זיא

 טימ ךיוא ...דלעה א יװ ,ןעמוקעגמוא רעטכָאט רעַײא זיא עינאּפש ןיא ןוא --
 ,.טלעוו עַײנ עקיטפניק יד ןרָאװעג טרעּפכורפאב טרָאד זיא טולב ריא

 -עגפוא ןוא ןגיוא ענעקנורטאבייוו ןוא עטציהעצ יד טערומשזראפ טָאה יכראז
 ;ןענָאמרעד סעּפע ןיא טפראדאב ךיז טלָאװ רע יוװ ,ּפָאק םעד ןביוה

 טָאה עמ טולב לפיוו ,..ייוו ,ייוו ...טלעוו עַײנ יד טרעּפכורפאב לָאמארעדיוו --
 ןעמ טייטש לָאמ עלא ןוא ...טלעוו עַײנ יד ,ןרעּפכורפאב וצ יז ףא ןבעגעגּפָא ןיוש
 טימ טעּפמיק םעד ןעמוקרעביא טינ סעּפע ןָאק יז ןוא .,.ןבלעז םעד ןוא םענייא אב
 וטסעוו ,םָאלוק לאעוו ןוא ...דניק ץנעי ןוא דניק סָאד טָא קעווא ריא ביג ..,לזאמ
 טימ ןוא ,..דניק א טָאטשנָא ןעמָאנ א טימ ...עפיירס א ןופ יו ,רעהא ןרעקמוא ךיז
 ,..טלעוו רעד טָאטשנָא ץערעט א

 םיא טעװ סע .טדער רעטָאפ רענעכָארבעצ רעד סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג זיא קעטעמ
 רע ןעוו ןוא .ןכאמ רָאלק ךיוא ןיילא סעּפע ךיז רע טעװ ,קידנדייר .ןרעוו רעגנירג
 ;ןָאטעג גערפ א םיא קעטעמ טָאה ,טכארטראפ עלַײװ א ףא ךיז טָאה

 סָאד לייוו ,ןריובעג ןופ ּפָא ןשטנעמ ןעד ךיז ןגָאז ,רעטָאפ ,עשז סָאװ זיא --
 ...טולב טימ ּפָא טייג עמ ןוא רערעווש ךָאנ עדייל-עלוועכ יד ןוא רעווש זיא ןגָארט
 ..?ןבעל ןטימ ךיוא לָאמא ןוא

 -ערב יד ןבייה ןוא רעגניפ עטרעגָאמעגסיוא יד ןכערב ןעמונעג ךיז טָאה יכראז
 ;ןרעטש םעד קידנשטיינק ,ןעמ

 וד סָאװ ,םעד ןופ ןעגנאגעגסיוא טלעװ יד לָאמ ַײרד זיא ןגיוא עניימ ףא --
 ,..טולב ןיײמ ןופ ךיוא סעּפע ןעוועג זיא לָאמ יירד עלא ןוא ...טעּפמיק ןָא סע טספור
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 טלָאװעג בָאה ךיא ...ןעיוב טלָאװעג טינ ןיוש טלעוו עַײנ ןייק רעמ ךיא בָאה טציא
 ,..רעקידריוומוא ןא ןופ ןפיולטנא

 ?ןיהווו ---
 ןוא ,טנאוו רעד וצ טקירדעגוצ םיא טָאה עמ זא ,טליפרעד לָאמאטימ טָאה יכראז

 ןייק ?קירוצ רָאי סקעז טימ ןפָאלעג רע זיא ןיהּוװ :ןרעפטנע וצ סָאװ טינ טָאה רע
 יד ןעד םיא זיא יצ ?ןלױּפ ןשיטסישאפ-בלאה ,ןטליופעצ-בלאה םעד ןיא ?עװָאלס
 ?ןפָאלעגכָאנ טינ טלעוו עקידריוומוא

 ,ןרעפטנע וצ סָאװ טינ םיא טָאה רָאסעּפָארּפ רעד זא ,טריּפשרעד טָאה קעטעמ
 רעד ןופ ןריפסיורא םיא טוװּורּפעג ןיילא ,ןעקנאדעג ענַײז קידנּפאטנָא יו ,רֹע טָאה
 ;טייחנגעלראפ

 טנוה א זא ,טפראדאב ריא טָאה ןסיוו רעבָא ...ןיהּוװ ןגָאז טינ רימ טנָאק ריא --
 ךיז ףראד עמ .טפיולטנא עמ ןעוו ,טלמעד טשרע סעמע ןא ףא ןגָאיכָאנ ןָא טבייה
 ךָא טפָא טבייה ,רָאסעּפָארּפ רעביל ,טפיול עמ זא ןוא ,ןפיול טינ ,ןלעטשנגעק םיא
 ,ןענַײז ייז יו ,יוזא טינ ןעז ןָא ןעמ טבייה ןכאז ןוא .ןגיוא יד ןיא ןעלדניווש וצ
 ,..ןפיול ןסייב סיוא ךיז ןזַײװ ייז יו רָאנ

 יד טימ ןָאטעג שטיינק א יכראז טָאה -- ,טינ ןיוש ךיא ייטשראפ סָאד ---
 -לוש ןביילב ריד לעװ ךיא זא ,ןבשזעכ אזא ןכאמ דלאב ךָאנ רימ טסעוו --- ,ןעלסקא
 ראפ טולב רעייז ןבעגּפָא ןזיוואב טינ ןבָאה סָאװ ,רעדניק ייווצ ךָאנ סנטסקינייו קיד
 ,טלעוו רעקיטפניק ,רעַײנ רעקידנרעוו ןריובעג רעד

 ,קידנפיול זא רָאנ --- ,קעטעמ טרעפטנעעג בראה טָאה -- ,טינ ךיא סייוו סָאד ---
 ,ןטעּפמיק ַײרד יד ןיא ריא טָאה ראפרעד .סעמע ןא ךָאד זיא ,טינ סעּפע ןעמ טעזרעד
 ראפ ...טרובעג ןקידלזאמ ריא ...דנאלסור ןעזרעד טינ ,טאהעג טָאה טלעוו יד סָאװ
 ...ךיוא ,קלָאפ ןשידִיי םעד ,זדנוא ראפ ןוא רעקלעפ עלא

 ,ןרעטש םוצ עינָאלד יד טגיילעגוצ ןוא רעמיצ ןרעביא ןָאטעג ייג א טָאה יכראז
 ;טגָאיעגכָאנ םיא טָאה םיטש סקעטעמ ןוא ,ןיילא ךיז ראפ טמעשעג ךיז טלָאװ רע יו

 ןבָאה רעדנעל ענעדיישראפ ןוא רעקלעפ ענעדיישראפ ןופ ןשטנעמ רעטנזיוט ---
 טָאה קילגמוא רעד ןעוו ,ןליוּפ ןופ ןדִיי רעטנזיוט רעטרעדנוה ."ןיחווו; א טאהעג
 דנאלסור זיא ןעמעלא ראפ -- ,"ןיהּוװ; א טאהעג ןבָאה ,טרעגלאוועגנָא ייז ףא ךיז
 ,דנאלשטַײד ןופ רענעבירטעגסיורא ןא ,ריא ןוא .טלעוו ענעריובעג-ַיינ יד טָא ןעוועג
 ךַײא טימ ךיז ןבָאה רימ ּוװ ,ןפאה ןיא ןוא ..ןעזעג טינ טלעוו עקיזָאד יד טָאה
 רעדיינ ןטױט א ןיא טנַאמרעד ךיז ריא טָאה ,קירוצ רָאי סקעז רעבירא טדיישעג
 גנאג ןקיטשרָאד ןַײז ןיא ןוא ןשינעפרעדאב עקידעבעל ענייז ןיא טינ ,קלָאפ םענופ
 ,..סיורָאפ .ןבעל ןיא

 ,ןסימשעג םיא ןבָאה דייר סקעטעמ .רעמיצ ןרעביא ןעגנאגעג ץלא זיא יכראז
 רעד טימ ןעמונעגפוא רע טָאה טרָאװ סעדעי רעבָא .טלעטשעגּפָא טינ ךיז טָאה רע
 ;ץראה טּפעשעגסיוא ןַײז ןופ טַײקיטשרָאד רעצנאג

 "..ןעזראפ רע טָאה טלעוו עַײנ עסיורג יד טָא ,ָאי ,,.דנאלסור ,דנאלסור;
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 ףא יוװ ,ןקעטעמ ףא ןָאטעג קוק ןכעלגנירדכרוד א ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה יכראז
 ןוא גרָאז עכעלרעטומ יד ןליפרעד וצ ןעוועג טרעשאב זיא םיא סָאװ ,ןשטנעמ א
 םאזגנאל ןענאּפש טזָאלעג רעדיוו ךיז ןוא ,טלעוו רענעריובעג-יײנ רעד ןופ עביל
 ;ןיילא ךיז וצ ּפָאק ןטימ קידנעלקַאש ,רעמיצ ןרעביא

 טעװ רע ...טליּפשראפ ןוא טקיטעּפשראפ ןוא ...ןעזראפ סע טָאה ,יכראז ,רע ,ָאי;
 רעד ןופ עמאמ יד ןרָאװעג זיא סָאװ ,דנאל עסיורג סָאד טָא ןעז טינ לָאמנייק ןיוש
 רע .ןדִיי עשילױּפ עטעוועטארעג רעטנזיוט רעטרעדנוה ןופ עמאמ יד ןוא טלעוו
 -קנאד סלא ץראה ןיא ןגָארט ןפראד סע טעװ רע ...ןעימיד ןיא ןעז זיולב סע טעװ
 א ןביילב םעד ןוא ןדִיי עטעוועטארעג ראפ ...דניק טעוועטארעג א ראפ טייקראב
 רעד ףא --- לכָאר ...טלָאצעצ םעד טימ ךיז ןבָאה רעדניק יד ...ןיילא ךיז -- וויוכלאב
 א .ןגרָאז וצ סָאװ ָאטינ זיא ןקעטעמ ראפ -- ,קעטעמ ,רע ןוא ,דרע רעשינאּפש
 :ּפָא לעטש א ךיז טיג רע ןוא *..,ןיילא ,יכראז ,רע טבַײלב וויוכלאב

 -עטאק רעטרעפ רעד וצ רעהעג ךיא סָאװ ,םעד ץוכ זא ,קעטעמ ,טסייוו וד ---
 ,לאגעלמוא ךיוא ָאד ךָאנ ךיא ןיב ,עירָאג

 -עמ טָאה -- ?עיצאזינאגרָא רעשידרערעטנוא רעד ןופ דילגטימ א טַײז ריא --
 ,ןָאטעג גערפ א םיא טייקטסנרע רעטכאמעג טימ קעט

 רעשלגנִיי טימ טָאה רע .טרעגרעעג טינ עצַאלאה סקעטעמ טציא טָאה ןיכראז
 ;ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא טייקטמעשראפ

 -יטשאב טצעװ רעלטיה זיב ...ןיהא טציא רענַימ געוו רעד זיא ןפיוא-לָאכעב --
 טכאמ רעד ןיא ןַײז דעגיוב ראפ ...רענייב ענַײמ ןצונסיוא לָאז רע יוזאיו ,ןעמ
 ...ךַײר ןטירד םענופ

 רעגיינ טימ טָאה רע ןוא ,גנורעדנע ןא לָאק סיכראז ןיא טרעהרעד טָאה קעטעמ
 :קידנצעזרָאפ ,טנעה יד ןָאטעג ריפעצ א טָאה רָאסעּפָארּפ רעד יוװ ,טקוקעג

 ןַײז בָאה ךיא ןוא ,םיא וצ ןלעטשוצ ךיז לָאז ךיא ,טרעדָאפעג טָאה עקטנאה --
 ,..טליפעגסיוא טינ לעפאב

 טוּורּפעג קעטעמ טָאה -- .?רעדניק יד קעלייכ א םעד ןיא ןבָאה סיוועג ---
 ,דרערעטנוא רעד טימ ןיכראז ןופ גנודניבראפ יד ןּפאטנָא

 ,רעדניק יד טינ ,ןיינ ---
 קורדנַײא ןא ראפ סָאװ ,קידנסיוו טינ ,ןוא ךעיוק טימ ןעמונעגנָא ךיז טָאה יכראז

 ;ןגָאז םיא ןסָאלשטנא ךיז ךָאד ,ןקעטעמ ףא ןכאמ טעוװ סע
 ,,,שטייד א ---
 ?רָאג יוזא --
 ,רעליש רענעזעוועג א רענַײמ --- ,יכראז טרעזאכעגרעביא טָאה --- ,שטַײד א --

 -לָאכעל ,רע זיא ,טסינומָאק א ןצנאגניא טינ ביוא ...טסינומָאק א ,סיוא טזַײװ ,זיא רע
 זיא רעכלעוו ,שטנעמ א ךעלקילגמוא ןַײז ןָאק'ס רָאנ יװ ,ךעלקילגמוא ,סעכָאּפאה
 ,..ייז וצ ןלאפעגניירא סעָאטריּפלא

 םוצ ןוא שטַײד םעד ןגעװ ןָאטעג טכארט א ,טרעהעגסיוא םיא טָאה קעטעמ
 ;ןפורעגנָא ךיז סולש
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 -רעדיוו רעטשרע רעַײא טימ ...ווָאטלזאמ א ךַיא טמוק שרעדנא רעדָא יוזא ---
 ןופ ןריט יד ןענעפעפוא ךַײא ראפ ךיז ןלָאז'ס זא ,גונעג ץנאג זיא יז ..,גנוקינעּפש
 -פע זדנוא טעװ --- ,טקידנעראפ רע טָאה -- ,רעליש רעַײא ןוא ...דרערעטנוא רעד
 ,ןייגקעווא ךיא זומ דניצא ...ןעמוק ץינוצ ךיוא רעש

 ןיכראז טימ .טלַײעג ךיז טָאה רע .טאהעג טינ טַײצ ןייק רעמ ןיוש טָאה קעטעמ
 רָאנ ,ןטאט םוצ ןייגנַײרא לָאמאכָאנ עיידעב טאהעג טָאה רע .ןסעזראפ ךיז רע זיא
 טיג ךיוא ןטאט ןטימ ,ךעלטנגייא ,טָאה רע .ןעגנילעג טינ ןיוש םיא סע טעװ טציא
 רעבָא .טרעפטנעעג טינ םיא עגארפ-טנורג רעד ףא ןוא ךערּפשעג סָאד טקידנעראפ
 עקירעיורט סנטאט םעד שטָאכ ,ןעמענראפ טינ טימרעד רעמ ךיז רע ןָאק טנייה
 ,טגלָאפראפ םיא ןבָאה ןגיוא ענעגיוזעגסיוא ןוא

 ,טנייוועצ ךיז רע טָאה ,ןעזרעד םיא טָאה דלָאגנייר עַיײש רעטלא רעד רָאנ יו
 -גייא רעבָא .ןעז טינ סע לָאז ןוז רענעגייא רעד ןוא .ןרעה טינ לָאז רענייק .ךיז ןיא
 ,דלָאגנײר רעטלא רעד ,טמעשעג ךיז טָאה רע .טנעקעג טינ רע טָאה ךיז ןטלאה
 ןרָאי עגנוי יד ןיא ךיז רע טָאה ןקעטעמ טימ .ןעזסיוא ןַײז ראפ ןוא ךעליוה ןַײז ראפ
 קיטשרענָאד ןוא קיטנַאמ עלא .גנוריפוא ןַײז טימ ןדירפוצ ןעוועג טינ .טגירקעג
 זיא ּוװ ,טאיראסימָאק-ײצילַאּפ ןיא ןבשזעכעוו-ןיד א ןבענּפָא טפראדעג רע טָאה
 ,עשראוו ןיא טינ רע זיא סָאװראפ ןוא ךיז רע טניפעג ּוװ ,קעטעמ ץעגרע

 רענייא םיא טָאה ,שזיראּפ ןיא זיא קעטעמ זא ,טרעפטנעעג לָאמניײא טָאה רע ןעוו
 ;ןָאטעג גערפ א קידסעיוװצ יוזא ןטנערעפער יד ןופ

 ךיא ןאראפ ןענַײז ןטסינומָאק קינייװ ?שזיראּפ ןיא סעּפע רע זיא סָאװ --
 ?ךיירקנארפ

 ראפ ןגיוא יד ןטלאהאב רע לָאז ןיהּוװ ,טסּוװעג טינ ןאד טָאה דלָאגניר עייש
 .בורג א טנפעעג סיפ יד רעטנוא םיא ךיז טלָאװ'ס יװ ,רעגרע .עּפראכ ןוא קעטייוו
 ךיז ןוא םעכָאכ א דיי א ןופ לכיימש א םענָאּפ ןַײז ףא ןגיוצעגפורא טָאה רע רָאנ
 ;טלציװעגּפָא ךיוא

 ?ןליױּפ ןיא ןטסינומָאק ךָאנ ןאּפ רעד יוזא טקנעב סָאװ ---
 ,ץראה טרעטיבראפ א טימ טלמעד רע זיא ןעגנאגעג םייהא
 ..סעלכאט א ריא ןופ טכאמ רע .טלעוו יד רעביא ןטרָאד טרעק רע ...קעטעמ..

 זיא ,ןרעדָא יד ןטאט םעד טרעביירט עמ ,ַײא ...סיורא ריא ןופ רע טמענ ןקעלפ יד
 ןוא ,ךָאל א עלַײװ עלא טכאמ רע ?ןָא םיא סע טייג סָאװ .ןרעביירט םיא ןעמ לָאז
 ,ןעדירפ ףא ןָאטעג קוק א טָאה רע זא ןוא ,ןגיילראפ עלַײװ עלא יז ףראד עטאט רעד
 רע טָאה ,עשראוו ןיא טלעװ יד ןשרעדנארעביא טימ ןעמונראפ ןעוועג זיא סָאװ
 ;ןטכארט ןוא ּפָאק ןטימ ןעלקַאשוצ עריירב א טאהעג

 עַײש ?ךיירקנארפ רָאג סעּפע סָאװראפ ...עווצימ סערעריוג עווצימ ?ןעדָאװ
 יוזא ןוא ,ךיוא ןליוּפ ןיא לאיליפ א ןבָאה ןעניגראפ ךיז ןענָאק רעדניק סדלָאגנייר
 ןיא ,קינייװניא םאגאה ןוא .קע ןא טָאה טלעוו יד ּוװ ןוא ...עינאּפש --- ןרָאװעג זיא
 רעדניק ענַיז יוזאָיוו ,םעד טימ טריצלָאטש דלָאגנייר עיײש רעטלא רעד טָאה ,ץראה
 -עג קידנעטש ךעלרעסיוא ךיז רע טָאה ,רעשָאיאה-ךערעד םענופ ּפָארא ןענַײז
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 זא ןוא ,ייז ןגעוו טגערפעגרעביא טינ לָאמ קירעביא ןייק .גנערטש ייז וצ ןטלאה
 ;עמכָאכ א טימ ןעמוקעגּפָא רע זיא ,דייר וצ ןעמוקעג זיא'ס

 ,ןיילא ןסייוו רעדניק .דלָאגניײר עייש טינ ןָאק טלעוו רעד טימ ןרירוקנַאק --
 ...ןפראד ייז סָאװ

 -גקיטש יד ךיז ןיא קידנעַײז רעוויוג ,רע טָאה ןקעטעמ טימ שינעגעגאב רעד אב
 ;ּפָאק םעד ןגיובעגנָא ןוא לטיה סָאד םיא ראפ ןעמונעגּפָארא ,עמזאּפס עקיד

 ,יסָאטָאכ ,רענַײמ ןוז ,יסָאטָאכ --
 ףיז רע לָאז יצ ,טסוװעג טינ ןוא טנאה יד טקערטשעגסיוא םיא טָאה קעטעמ

 ןשוק ךיז -- געהנימ אזא ןופ ןעמ טָאה ןרָאי ענעי ןיא ..,ןיינ יִצ ,ןשוקעצ םיא טימ
 "גכָארבעצ יד טָאה טציא ,ןטלאהעג טינ בוטש ןיא דלָאגנייר עַיײש אב -- רעטָאפ ןטימ
 ךוא ,ףָאס ןויב ןגיוצרעד טינ ךָאד ,ןרעדנא םוצ םענייא ןָאטעג יצ א ָאי סעּפע טַײק
 :עגארפ א טימ ןיילא דלָאגניר עייש טָאה יצ ןקיזָאד םעד טלעטשענּפָא

 .ןרעלטיה אב עירָאגעטאק עטייווצ ?א ?קעטעמ ,םענַײד ןטאט םעד טטנעקרעד ---
 "עבעל ךימ רע טָאה לָאמ סקעז ןיוש ."רעטסַײמ-רעמיצ, ןטירעגסיורא ןייצ יד טימ
 ףךיא ןוא ,ץאלּפ-גאלשמוא םוצ טּפעלשעג ןוא רעווייק ןיא ןגייל טלָאװעג טייהרעקיד
 ןוא ,ןפָארטש טינ רעקעש ןקיזָאד םעד ראפ ךימ טעוװ ,ךיא ןכער ,טָאג .ּפָא םיא ראנ
 טזָאלעג טינ ןקעטעמ רע טָאה -- ,קוק ,אנ .םיא ףא ןלאפ סע לָאז זיא ,ָאי ביוא
 --- ,ּפָאק ןטבראפעגּפָא ןַיז טּפוטשעג םיא ןוא ,טרָאװ א ןדיירסיוא ןוא ךיז וצ ןעמוק
 א יוװ ,ּפָאק םעד טבראפעגּפָא ..קעטעמ ,עטאט ןַײד זיא ךראּפ א דיי א ,קוק ,אנ
 ןוא ...גנורעטסעל א יװ ...רָאה עװָארג-זַײרג עלעדייא יד ,ענייש יד ,..דיומ-ןסאג
 טמוק סָאװ ,ונ .רעטייווצ רעד ןיא ןיײרא ןוא עירָאגעטאק רעטרעפ רעד ןופ סיורא
 םעד ,טראנעגּפָא םיא ךיא בָאה ...ןרעו טעגראהעג טינ ליו ךיא ?ראפרעד רימ
 "עג ןַײמ ,ּפָאק ןַײמ טינ םענייק ךיא זַײװ רעמ .םיא ראפ רָאנ ...סעווָאמאה-ךעלאמ
 ראפ .ןיײרא טינ ךיא קעמש לכלוש ןיא .טינ םענייק ,ּפָאק ןטנראפעגּפָא ןטרעטסעל
 בָאה ךיא רָאנ .ןעז טלָאװעג טינ ךיוא ךיד בָאה'כ ,סיוא ךיז ךיא טלאהאב רעדניק יד
 ...ןעיָאזיב ןַימ טימ טזָאלעג ךיז ךיא בָאה ראפרעד .טסבעל וד זא ,טביילגעג טינ ךיז
 ,ןענעגראה ךימ לָאז עמ ,טינ ליוו ךיא ..?קידלוש ךיא ןיב רעשפע ,וד גָאז ...אנ זיא
 וטסנָאק רעשפע ...ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא יװ ,ךעלריטאנ יוזא ןבראטש ליוװ ךיא
 ?ןענעגראה ןעמוק םיא לָאז סע ,דלָאגניײר עייש ןָאטעג טָאה סניוזא סָאװ ,ןגָאז רימ
 ייז ןוא ,.טלעוו רעד ףא רעדניק טכאדנעג ...ןבעל ץנאג א טעװערָאהעגּפָא בָאה ךיא
 יד ,ראפרעד רָאנ ץלא -- קאיוואּפ ןיא סנייא ,עינאּפש ןיא סנייא -- טקעטשעצ
 ,בוטש ןַײמ ןופ ןפרָאװעגסױרא ראפרעד ךימ ןעמ טָאה ...טוג ןבעל ךיז לָאז ןשטנעמ
 ןוא ...רעווייק םעד טָא ןיא ןסימשעגניירא ךימ ןוא ,טכאמעג ווערָאכ בוטש יד ןוא
 ףךיז ךיא בָאה ,ןשטנעמ ןרעטלע ןא יו ןוא דיי א יוװ ,ןענעגראה ךימ ןעמ ליוו טציא
 זא .שטנעמ א ןיב ךיא זא ,ןענעקרעד טינ לָאז עמ ,טבראפעגרעביא ךיז .טלעטשראפ
 ,ךיא טכארט ,ייז ...עגאקעמ ייז ךיא ןיב ,ץאק א ,טנוה א עזרעד ןוא סאג ןפא ייג ךיא
 ,ןסע וצ סָאװ ייז ןבָאה .ייז ךָאנ טינ ךיז טנָאי רענייק .יירפ-ןוא-קנארפ םוא ןעייג
 רעטלא רעד ,דלָאגנייר עַײש ןוא ,ייז ףא ךיז ןעמ טמעראברעד ,טינ ייז ןבָאה ;יײז ןסע
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 ,קאה רעד ראפ זיא רע ,לסקא יד ףא ּפָאק ןווָארג ןַײז ןגָארט טרָאטעג טינ טָאה ,דִיי

 -גייר עַײש .קענאדַײמ ןיא ןוויוא םעד ראפ זיא רע .קירבאפ-ףייז רעד ראפ זיא רע

 ּפָאק ןַײמ רעביא טָאה זיא .ךיא .עמָאכלימ יד טכאמעג טָאה ,שָארפ ןָאפ טגָאז ,דלָאג

 ךימ טעװ סָאװ ,ףרּוװסיױא רעדעי ,ץעװָאּפאטסעג רעטסעב רעטשרע רעד ןגָאז וצ

 ...בוטש ןיא ,רעהא ןסַײרנַײרא ךיז טעװ סָאװ רעדָא סאג ןיא ןעזרעד רעטשרע רעד
 רעצנאג א ןסירעג םיא ןופ ךיז טָאה'ס .ןלעטשּפָא טנָאקעג טינ םיא טָאה קעטעמ

 יז ןיא סָאװ ןוא טציילפראפ םיא ןבָאה סָאװ ,דייר ןיא טלדנאווראפ ,קעטייוו לאווקש

 -טרעדנעראפ ןַײז טימ ןעזסיורא טינ םיא לָאז עמ ,ןעקנירטרעד טלָאװעג ךיז רע טָאה
 ,טַײקטבראפעגּפָא ןַײז טימ ,טַײק

 ...עטאט -- ,קעטעמ ןסיירעביא טוװּורּפעג םיא טָאה --- ,עטאט +=-
 ןאראפ .ָאטשינ ,דלָאגניר עַײש ָאטשינ ,קעטעמ ,עטאט ןַײד רעמ ָאטשינ --

 ,עַײכ רעשיטסישאפ רעד ןרעוו טגנאלרעד ףראד סָאװ ,טולב ןוא שיילפ ָאליק קיצכעז

 ,..דלָאגנייר עַײש ןייק טינ ןוא ...עטאט ןייק טינ ןוא
 :טלעטשענּפָא ךָאד םיא טָאה קעטעמ
 .רעדנעל רעקילדנעצ טּפאכעגמורא טָאה עמָאכלימ יד .עטאט ,קעווא ךיז ץעז --

 ןשרעהאב ןַײא רָאנ םיא ךיז טיג סע סָאװ ,קלָאפ רעדעי םוא טגנערב םזישאפ רעד

 ...ןכערבנַײא ןוא
 ןדִיי .שלאפ --- ,דלָאגנייר עַײש ןקיוראב טזָאלעג טינ ךיז טָאה -- ,רעקעש --

 ןליוו זדנוא ןופ ןוא ,טכענק ןכאמ ייז ןליוו רעקלעפ עלא ןופ ,ןדִיי ,םוא יז ןעגנערב

 יוזאיוו ,ןעז וצ ,טלעוו רעד ,עוואקישט ריא זיא'ס ...טקוק טלעוו יד ןוא ,ףייז ןכאמ ייז

 -קיוונַײא דלָאגנייר עַײש ןעמ טעװ יוזאיוו ...ףייז לקיטש א ןשטנעמ א ןופ טרעוו עס

 ביל ץלא טָאה יז .קראמ ייווצ --- זַײרּפ א טימ ריּפאּפ עלעטרעפ בלאה א ןיא ןעל

 עקידעיײדרעסָאכ-בלאה טימ ןָאטעג ץָאלג א רע טָאה -- ,ךיא ןוא ...טלעוו יד ,ןעז
 ..ןענעגראה ךימ לָאז עמ ,טינ ליוו ךיא -- ,ןגיוא

 אב ןבָאה ןגיוא יד .קנארק זיא רענַײז עטאט רעד זא ,טליפרעד טָאה קעטעמ
 ןּפיל עטנערבעגרעביא יד ןופ ןוא ,ןָאטעג ץנאלג ןקיטלעוונעי אזא עליו רעדעי םיא
 ,קעטעמ ,טעווערעקעגסיוא ךיז רע טָאה -- ,טיוה עטעקסארטעצ יד טליישעג ךיז טָאה
 ,רעטָאפ םוצ טדנעוװעג רעדיוװ ךיז ןוא ,ןגיוא יד טימ טכוזעג ןצעמע טלָאװ רע יו
 ;ןקיוראב םיא קידנווּורּפ

 ןוא ,טקוק ענייא ...עקירעגיינ א זיא ענייא ...ןטַײז ריפ טָאה ,עטאט ,טלעוו יד ---
 ...רעקנעה םאב טנאה רעד ןופ רעסעמ סָאד סיורא ןקאה עקירעביא יד ...עקירעביא יד

 :ןָאטעג ּפאכ א ךיז טָאה דלָאגנייר עַײש
 טגָאז ,ךיא .טלעוו --- רימ טסגָאז וד ןוא ,ןדִיי --- ריד גָאז ךיא ?טלעוו רעסָאװ --

 ןָאפ טגָאז ,ךיא .עמָאכלימ יד טכאזרוראפ בָאה ,דלָאגניר עיײש ,ךיא ,שָארפ ןָאפ
 ראפרעד ןוא ,לאנָאיצאנרעטניא םעד טכאמעג בָאה ,דלָאגנייר עַײש ,ךיא ,שָארּפ
 ,דלָאגנײר עַײש ,ךיא ןוא ?רעטרעוו טסרעה ...ןרעװ טכארבעגמוא ,ןדִיי ,רימ ןפראד
 רעשפע ...קוק א ביג ,אנ .רעמ טינ ,ּפָאק ןפא רָאה יד טבראפענּפָא רָאנ לקאכאס בָאה
 ...ןַיײז לאכ טינ ןענעגראה סָאד רימ ףא טעו
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 ןטכער םעד רעטנוא עינָאלד עקניל יד רעטנוא לעטש א ןבעגעג םעצולּפ טָאה רע
 םיא טלָאװ סע יוװ ,ליומ סָאד טקעדעגוצ עינָאלד רעטכער רעד טימ ןוא ןגיובנלע
 ןוא ,ןטַײז עדייב ןיא ּפָאק םעד טגיוועג ןוא ןסעזעג יוזא רע זיא עלַײװ א .ןָאטעג ייוו
 ;טַײװ רעייז ןופ יװ ,לָאק טּפעשעגסיױא ןַײז ןָאטעג ייג א טָאה לָאמאטימ

 רעד ףא קלָאפ ןדעי אב זיא סָאװראפ ,רענַײמ ןוז ,ןגָאז טינ רימ וטסנָאק יצ ---
 ןעוועג זיא ,ןעמ טגָאז ,סָאד ...עמָאכלימ וצ עמַאכלימ ןופ עריפס יד ןעמ טלייצ טלעוו
 ,ןענָאעלָאּפאנ טימ עמָאכלימ רעד ךָאנ ןעוועג זיא סָאד ןוא ,גירק ןטשרע םעד ראפ
 םעד ךָאנ ןעוועג זיא סָאד ןוא ...גירק ןקירָאיקיסיײרד םעד ווערע ןעוועג זיא סָאד ןוא
 ןוא .רָאד וצ רָאד ןופ ןעמ טלייצ יוזא ןוא ,ןעמ טנכער יוזא ןוא ...ןקירָאיטרעדנוה
 זיא ,ןעמ טגָאז ,דַיי רעד טָא ..סעטיכש ףא רָאנ עריפס יד טייג ,ןדִיי ,זדנוא אב
 זיא רעד ןוא ..ןרָאי רעקיצכא יד ןופ םָארגָאּפ ןכָאנ עקירעמא ןייק ןרָאפעגקעװא
 ווערע ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד ןוא ...רָאי ןטפניפ םענופ םָארגָאּפ ןכָאנ ןרָאפעגקעװא
 -ָארגָאּפ עשינאּפש יד ךָאנ ןעשעג זיא עסַײמ אזא ןוא אזא ןוא ,ןעמָארגַאּפ-עטנַאג יד
 ןיא ןוא ,דנאלשטייד ןיא ןוא ,עילאגוטרָאּפ ןיא ךיז ןעמ טנָאמרעד ךָאנרעד ןוא ...ןעמ
 רעד ןרָאװעג ווערָאכ זיא'ס טניז ןופ ,עריפס-םָארגָאּפ יד טייג יוזא ןוא .ךיײרקנארפ
 ביוא ,רענַײמ ןוז ,עריומ בָאה;כ ...טינ רימ ןבָאה עריפס רעדנא ןייק ,שעדקימאהסייב
 םעד טיול ןענָאמרעד ךיוא ךיז ריא טעװ ,ןבעל ןבַײלב טעװ ךַײא ןופ רעצעמע
 ןטכָאשעגסיוא טָאה'מ יװ ,םעד ךָאנ ןעוועג זיא סָאד :ראדנעלאק-םָארגָאּפ ןקיבלעז
 ןא ,סיוא טזַײװ ,זיא עריפס יד ...רענַײמ ןוז ,יוזא ,יוזא ...עשראוו ןיא ַאטעג יד
 ...עקיבייא

 ,רעטרעוו סרעטָאפ םעד ןופ טַײקליטש רעד טיול ,טכאדעג ךיז טָאה ןקעטעמ
 יו ךַײלג ,םיא וצ ןגיובעגנָא ךיז רע טָאה ,רענַײז םעטָא רעטצעל רעד זיא סָאד זא
 .ןרעטנימּפָא טפראדעג םיא טלָאװ רע

 ..ָאד עַײנ א ןבייהנָא ןוא ...עטאט ,עריפס יד ,ןרעדנע יז רימ ןלעוו טציא --
 ...ןייטשטנא יז טעוו ָאד ...ָאטעג ןיא

 רע זיא יצ ,רענַײז רעטָאפ רעד ,םיא רע טרעה יצ ,טסּוװעג טינ טָאה קעטעמ
 טזָאלעגּפָארא ,דלָאגנייר עַיײש ,ןסעזעג זיא רע .סעווָאשכאמ ענַײז ןיא ןָאטראפ ץעגרע
 ,טסורב רעד ףא ּפָאק ןטבראפעגרעביא ןטזיולבטנא םעד

 ,טולב ןקאבראפ ןיא טנָאמרעד טָאה בראפ רעד ןופ טיײקניױרב ענעכָארקעגּפָא יד
 םעד ךעלרעכעל טכאמעג ןבָאה ןוא ןבראש םוצ טשטעלּפעגוצ ןעוועג ןענַיז רָאה יד
 רעטדמערפעגּפָא סָאװטע רעד טָא זיא טציא .ןקָאז םענופ ּפָאק םענייש םענעזעוועג
 קידנבייהפוא טינ ,ןטָאש רעדעי ראפ ךיז קידנקערש ,ןעלסקא יד ןיא ןכָארקעג ּפָאק
 ;ףָאלש םענופ יו ,ןָאטעג גָאז א עייש רעטלא רעד טָאה ,םיא

 ,רענַײמ ןוז ,טגערפעג ךיד בָאה ךיא סָאװ ,םעד ףא טינ רימ טסרעפטנע וד --
 רערעטלע רעד ןעגנאגעגניירא זיא רעמיצ ןיא ןוא ,ריט יד טנפעעג ךיז טָאה סע |
 טעשטאקעגסיוא ןיילא טָאה רע סָאװ ,טכיל םענעסקאוו ןסיורג א טימ בוקאי רעדורב
 ךיז טלָאװ רע יוװ ,לטיה סָאד ןָאטעגנָא ,טּפאכעגפוא ךיז טָאה עַײש .רעּפיקמָאי ראפ
 .טלעטשעגפוא ךיז רע טָאה ךַילג .טלַײעג
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 ;שיט םוצ ןעגנאגעגוצ בוקאי זיא ,סופ ןייא קידנּפעלש
 טינ טָאה טכיל ןייא ףא יװ רעמ ...עטאט ,סקאוו לסיב א ךָאנ ףראד עמ --

 ...טקעלקעג
 ,טריסערעטניראפ ךיז קעטעמ טָאה --- ?בוקאי ,טכיל א ראפ סָאװ --
 זיא טכאנרעדפא ןגרָאמרעביא .רעּפיקמָאי ראפ ?טכיל א ראפ סָאװ ,טסייה'ס --

 ,ערדינלָאק ךָאד
 ..?ערדינלָאק ---
 ,ןבוקאי ,טאהעג ביל טינ םיא טָאה דלָאגנייר עַײש .ןגיוושעג טָאה דלָאגנייר עַײש

 טנַאמרעד עגער רעדעי םיא טָאה רע .טינ ךיוא -- ָאטעג ןיא ןוא טינ םייה רעד ןיא
 -עג רע טָאה ,עכלעזא טָא .קלָאפ ןדעי אב ןאראפ זיא סָאװ ,שיילפדליוו םעד ןיא
 יוזא קידנעטש ןטלאה ייז .ןטכעש ייז לָאז עמ ,ןריובעג עליכטאכעל ןרעוו ,טכארט
 ;ןרָאי עטסעב יד ןיא טָאה דלָאגנייר עַיש .טַײז א ןיא ,ןגיױבעגנָא לסיב א ,ּפָאק םעד
 ,ןגַײװצ ןגעו טכארטעג ןוא ןקעטעמ טימ טריטקילפנַאק קינייװניא טָאה וע ןעוו
 -ידעסייטעכעמ רעד ףא ןייגנַײא טלָאװעג טינ ,םיוב םענופ ּפָא ןיילא ךיז ןסַײר סָאװ
 רעד עליפא .רעהא טינ ,ןיהא טינ ןעוועג זיא סָאװ ,גיַײװצ רערעטלע ןַײז ןופ טַײק
 - "גיירא זיא בוקאי ןעוו ,טציא ,טרעטנעעגרעד טינ ךיוא םיא טָאה ָאטעג ןופ קעטייוו
 ףא ןָאטעג קוק א ,םיא ףא קידנעקניוו ,רע טָאה ,ךערּפשעג ןַײז ןטימניא ןעגנאגעג
 ;טייטאב טָאה קוק רעד ןוא ,ןקעטעמ

 ןטלאה טנָאקעג םיא טָאה עמ ,ןבילבעג רע זיא יוזא ,ןעוועג זיא רע יוװ יוזא טָא;
 ,?ָאטעג ןיא ןעוועג סנייצלא רע טלָאװ ,עקסווָאקלאשראמ ףא

 ףא סקאוו ןעמוקאב ןייג טעװ רע .רעטרעוװו ןָא .ןבעגכָאנ םיא רע טעװ ךָאד ןוא
 ,טכיל ןקידרעּפיקמָאי א ךָאנ

 :טַײז רעטכירעגמוא ןא ןיא ןצנאגניא רע טָאה סעומש םעד טריפעגרעביא רָאנ
 טינ טשינרָאג ךיוא ןיילא וטסָאה ,סיוא טזַײװ עס יװ ,ןעדירפ ןגעוו זיא --

 ...מרעהעג
 טרעפטנעעג ,ןבוקאי ףא קידנקוק טַײז רעד ןופ ,קעטעמ טָאה --- ,עטאט ,ןיינ ---

 ,ןיירא עילעטס רעד ןיא
 ןטַײז עדייב ןיא ּפָאק םעד קידנגיװ ,ריט רעד וצ טזָאלעג ךיז טָאה עייש
 יז טעװ רעשפע ...םוא ךיז ןרעק ,סיוא ךיז טזָאל ,ןגַײװצ ענעכַָארבעגּפָא יד ---

 רימ ביוא ...טניוו זיא-טינ-ןכלעוו א ןופ רעהא קירוצ ןרעוו ןגָארטראפ ךיוא ךָאנ
 ...ןבעלרעד ןוא ...ןטראוורעד רָאנ ךיז ןלעוו

 סלכָאר וצ טזָאלעג ךיז טָאה קעטעמ ןוא ,ןעגנאגעגסיורא רע זיא ,ךיז טנגעזעג טינ
 רענעמוקעגמוא ןַײז ןופ טכיראב םעד ןבעגּפָא םיא ,יכראז רָאסעּפָארּפ םוצ ,רעטָאפ
 ןזיוואב טינ טָאה רע סָאװ ןגעוו ,םעד ןגעוו םיא טימ ןרעּפמארעד ךיז ןוא רעטכָאט
 . ןזיב רָאנ .ןפאה ןשיזיוצנארפ םעניא קירוצ רָאי סקעז עגראק טימ ןרעּפמארעד ךיז
 ,םיא ףא ןטראוו םירייוואכ יד :ןעניגראפ טינ ךיוא טציא סע ךיז רע ןָאק ףָאס

 -עגרעביא יד טימ רעטָאֿפ ןַײז ןגעו טכארטעג קעטעמ טָאה ,קידנעייגקירוצ
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 ןגעוו ןוא סענַײט ענַײז ט'מ יכראז רָאסעטָארּפ םעד ןגעוו ,ּפָאק ןפא רָאה עטבראפ
 ,טכיל םענעסקעוו ןקידרעּפיקמָאי םעד טימ ןבוקאי

 טנורג םוצ זיב טציא ךיז ייז ןבָאה עלא יװ זיג !עלא ןענַײז ייז ןדיישראפ יו
 יד טבראפעגּפָא ךיז .ןבעל ןופ יירשעג סָאד טראּפש רעטָאפ םענופ ...טקעלּפטנא
 ןַײז טעװ ץלא .דעשָאק ןַײז טעװ ץלא .ץאיאּפ א ראפ ןלעטשראפ ךיז טעװ רע .רָאה
 עצנאג א סיורא םיא ןופ טיירש עס .טמעלעגסיוא טינ ךיז טָאה רע .טקיטכעראב
 ןייק ראפ טינ ךיז רע טנכעראפ קנאב ןיא עינאווערָאה ןַײז ,טלעוו עטכעלעגסיוא-טינ
 רעד ןייג וצ טמוק .טלעוו א ןרעק .ןעיוב סעּפע .ןָאט סעטע טפראדאב טָאה רע .ןבעל
 זדלאה םעד ןקערטשטיוא ןוא ןַייז עזאוועמ םיא ךיז טסייה ןוא םאכ רעשיטסישאפ
 -געייז עזאוועמ ןוא .עזאוועמ ךיז רע זיא .קאה רעד ראפ ּפָאק םעד ןוא רעסעמ ןראפ
 טגָאלש רע .טינ רע ליוװ ןרעוו טעגראהעג רָאנ .םאכ םעד ,םיא רע טכאראפ ,ךיז קיד
 טיײרש .טינ רע טָאװ ערעטעב ןייק ,ךעלטירטוצ םיא ןענַײז סָאװ ,ןעלטימ יד טימ .ךיז
 ,ץלא ?דנאטשרעדיוו ןרעוװ לירשעג ןַײז טעוו רעשפע .טלעוו עיור א סיורא םיא ןופ
 ,םעד ןופ ןָאטעגסיױא ךיז ,ןפרָאװעגּפָא רע טָאה ,טַײטאּב ןקיגנארטייווצ א טָאה סָאװ
 רעוו ?קידלוש סע רע יא ןעמעוו .ןבעל סָאד זיא עטטסקיטכיוװ סָאד ,עקיצנייא סָאד
 .דלָאגנייר עַײש רעטלא רעד ,ךיז טרעטאמ רע ?רוטאנ רעד ץוכ ,טכער םעד ףא טָאה
 רעד ,ריא ,ןבעגּפָא ןיילא ריא סע רע ליוו ,םעד טימ ןענעגעזעג ךיז ףראד רע ביוא
 ,טינ ליוו רע .ןרעדָא ענעגייא יד ןופ ךיז טסַײר רע .סיוש םענייר ריא ןיא ,רוטאנ
 ײעביא ךיז רע טָאה .רעדרעמ םענופ טנעה עניירמוא יד םעד וצ ןרירוצ ךיז ןלָאז'ס
 "רעד טינ רעדרעמ רעד םיא טעװ רעשפע ,רענַיײז עטאט רעוויאנ רעד ...טבראפעג
 יייןעגעק

 ןיא ,ָאד !ןגארפ עשידִיי עקיבייא עטזיילעג-טינ ענַײז ,יכראז רָאסעּפָארּפ רעד ןֹוא
 עטזיולבטנא רעדעי יװ ןוא .טַײקכעלקנערק וצ זיב .טזיולבטנא ךיז ייז ןבָאה ,ָאטעג
 ביוא ,ךעלגעמ ,טסייוו רע ןוא ...דרוסכא ןופ ראפעג יד ךיז ןיא סע טגָארט ,ךאז
 טימ ןוא טעז טימ ...טעטיסרעווינוא ןא ןיא ערדעטאק א ןבעג רעדיוו םיא לָאז עמ
 ןופ רעבָא ...ןגארפ עקיבייא עשידִיי יד ןריטסיזקע ןרעהפוא םיא ראפ ןלעוו ,ןדירפ
 קור א םיא יז טָאה ץעגרע .טנרעלעג סעפע ךָאד רע טָאה גנולסיירטפוא רעד טָא
 םעד ןופ ןוא טעז רענעגייא רעד ןופ ,דנאטשליווו םענעגייא םענופ רעטַײװ ןָאטעג
 ךיז ןבָאה יז ןעוו ,קירוצ רָאי סקעז טימ זא ,ןעזרעד ךָאד טָאה רע ...ןדירפ םענעגייא
 -- "ןיהווי, געוו א ןעוועג ךיוא םיא ראפ זיא ,ןפאה ןשיזיוצנארפ םעניא טנגעזעג
 ,ימראז רָאטעּפָארּפ ,ןיילא רע זא ןוא ,טלייוועגסיוא טלמעד טָאה רע סָאװ ,םעד ץוכ
 ןרָאװעג זיא יז סָאװ ,םעד ראפ טלעוו רעַײנ רעד טָא וויוכלאב לקיטש א ךיוא זיא
 ,.ןלוּפ ןופ ןדִיי רעטנזיוט רעטרעדנוה טעוועטארעג ןוא רעקלעפ ןופ עמאמ יד

 "אהסייב א יװ ,טכיל םענעסקאוו ןלעג םעד טימ םיא ראפ טייטש בוקאי רָאנ
 ...ןאמ-סערָאװק

 :גָאז א ןיילא ךיז טיג קעטעמ ןוא
 ןרָאװעג קילגמוא ןסיורג םעד ןיא זיא ,ןייש ןעוועג זיא סָאװ ,סָאד ...ענדָאמ ---

 ,,טזיולבטנא רעמ ךָאנ ךיז טָאה עסעימ סָאד ןוא ,רענעש
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 ;לָאק סבוקאי ןרעיוא יד ןיא םיא טגנילק סע
 ...ערדינלָאק זיא ןגרָאמרעביא ...רעּפיקמָאי ראפ טכיל ---
 ...ערדינלָאק --
 ןלעטשרָאפ ךיז ןעוועג טכַײל םיא זיא ,טייקרעטצניפ רעקיטכאנ רעד ןיא ,טציא

 ווערע םעליוסעב םענופ סעווייצאמ יוװ ,ָאטעג רעד ןופ רעביטש ענעמוקענּפָא יד
 ךיז ןעמוק עס לַײװ .טַײלעמערָא יד ןופ למוט םעד טינ רָאנ טרעה עמ .רעּפיקמָאי
 ..ןוא טַײלעמערַא ןענַײז עלא ןוא .ָאד ןענייז עלא ..,ןדִיי ןייק ןַײז רעדיינ-רעטאמ טינ
 ,שָארפ ןָאפ רָאנ ,טָאג רעמ טינ טבַײרש ןבעל ףא ךעלטיווק ענעדלָאג ...ךעלטיווק
 ,.,טיוט ףא רָאנ ,ןבעל ףא טינ ןענַײז ךעלטיווק יד ןוא

 יד רעביא ךעלטיווק ןגָארטעג ןיוש ןעמ טָאה גָאט ןצנאג א זא ,טסייוו קעטעמ
 ,ץאלּפ ןטמיטשאב א ףא רעּפיקמָאי ןלעטשוצ ךיז לָאז עמ ,ָאטעג ןיא רעביטש עשידִיי
 ...טעברא ףא ןרעוו טריפעגקעווא יידעק

 טסייוו קעטעמ ...טעברא ףא ךעלטיווק יד טָא ןטיײטאב סָאװ ,ןיוש טסייוו קעטעמ
 ...עכעלקילגמוא יד ,ןריפקעווא ייז טעוו עמ ןיהּוװ ,ןיוש

 ךיז טָאה רע ּוװ ,רעמיצ ןלעקנוט םעניא רעביא גָארט א רעדיוו ךיז טיג רע
 עייש ןטלא םעד טימ ,רעטָאפ ןקיטשרָאדסנבעל ןעָאגיש זיב םעד טימ טנגעגאב
 םענעסקאוו ןטעשטאקעגסיוא םעד טימ ןבוקאי םיא ןבעל טעזרעד ןוא ,דלָאגנייר
 ,טביל

 ;בַײל ןרעביא לקע ןופ םָארטש א ךרוד םיא טייג עס ןוא
 -ראפ טיירגעגוצ ךיז רע טָאה טכיל םענעסקאוו ןטעשטאקעגסיוא םעד טימ --

 ,רעדַײנשלגרָאג סרעלטיה ןופ ...םזישאפ םענופ ןקידייט
 טציא סיוועג ךיז יז טגָאלש ץעגרע .עדירפ ןָאטעג ייג א םיא טָאה ןגיוא יד ראפ

 ,טינ ןיילא טסייוו רע .רעלדנעטשפוא טימ טנאה-אב-טנאה .דנאל טריּפוקָא ןא ןיא
 רעקנעה םענופ לוויטש יד רעטנוא טשעלאכראפ ןגיל רעדנעל ליפיוזא ,סכלעוו ןיא
 רעטנוא ןופ סעכיוק עטצעל יד טימ ךיז קידנסַײר ,עטקיטשרעד-בלאה ,ןעלּפאצ ןוא
 א ןריא ץעגרע סיוועג טרעטנומ רעטכעלעג ןקיטכיל ריא טימ עדירפ ןוא ,..םיא
 ..ָאד זיא יז רָאנ ביוא ...ןכָאש

 ...ץראה סָאד סיר א ןיילא ןקעטעמ אב ךיז טיג -- ..ָאד זיא יז רָאנ ביוא ---
 ,עטאנָאס-ענָאװעל יד ןעמורברעטנוא קידנעטש טגעלפ יז יוװ ,ךיז טנַאמרעד רע

 ךיוא טציא טמורב יז זא ,ךעלגעמ .ןצראה ןפא קִיורמוא ןעוועג ריא זיא'ס רָאנ ןעוו
 א רעדיוו םיא אב טיג -- ,ָאד זיא יז רָאנ ביוא ...עטאנָאס עכעלרעדנּוװ עקיזָאד יד
 -יב ןטלאהאבראפ א עמָאשענ רעד ןופ ןוא ץראה םענופ ןוא בַײל םענופ סיורא ייג
 ,עטאנָאס-ענָאװעל רעד ןופ ןטקאט רָאּפ א םורב ןליטש א ךיוא טיג רע ןוא ,ייוו עלעס
 ,..ייוװ ןקיזָאד םעד ,ןעמיוצ ןוא ןטלאהנייא םיא יידעק

 ןעוו ,ןרעמיצ יד רעביא ןייגמורא טאהעג ביל קידנעטש יז טָאה יוזא טָא ...ָאי --
 ןוא רעדניק יד וצ לאז ןופ ןוא לאז ןיא רעמיצסע ןופ ,םייה רעד ןיא ןעוועג זיא יז
 ...ןעגניז

 טייג ייז רעביא סָאװ ,ןרעמיצ יד טעז ןוא לָאק ריא טרעה רע זא ,ךיז טכאד םיא
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 -ראפ ,טענרָאל א יוװ ,טנאה ןיא ענסנעּפ יד טלאה עטאט רעד :טעז ןוא ,עדירפ םורא
 טיג ןוא ,טגניז עדירפ סָאװ ,םעד ןיא ןַײא ךיז טרעה ןוא ,ּפיל עטשרעטנוא יד ןסיב
 ;סעכאנ םענעטלאהאבראפ אזא טימ גָאז א ריא

 ,ץעגייש ---

 ענייא .סעקלאיל טימ ךָאנ ךיז טליּפש עדגיוו .עקניניילק א ךָאנ זיא עדגיוו ןוא
 טגערפ ,קידנגטכעלפ ,ןוא ּפעצ יד יז טכעלפראפ רענייא ןוא ,ריא אב ןיוש טפָאלש
 ;ריא אב יז

 ,ןגָאװצסיױא ןיוש ךיד ףראד עמ ?ןגָאװצעג טינ גנאל ןיוש ךיז טסָאה ---
 ןיא ןיײרא ןיילא ןעייג ןעגנאלק יד זא ,ךיז טכאד סע .ךיוא ייברעד טגניז ןוא

 טזַײרּפש עדירפ סָאװ ,ןָא טינ טייג ,ןעדגיוו ,ריא ..,קירוצ סיורא ןיילא ןעייג ןוא ליומ
 -ענַאװעל רעד טימ טגניזראפ ןוא סעּפע ןגעוו טכארט ןוא ןרעמיצ יד רעביא םורא
 -לאיל רעד ןיא ןָאטראפ קראטש זיא יז .סקידנזיורב ןוא סקיורמוא סעּפע עטאנָאס
 קירוצ ןעייג ןוא ליומ ריא ןיא ןַײרא ןיילא ןעייג ןעגנאלק ךעלקערב ןוא ,ּפעצ סעק
 ,,,סיורא ןיילא

 -עסרא עשישטייד יד ןיא ןַײרא ךיז טעוונאג .טַײז רעשירא רעד ףא יז זיא טציא
 ,..דלאוו ןיא ןשטנעמ רעבירא טפראוו ןוא ָאטעג ןיא רעוועג טריטרָאּפסנארט ,ןלאנ
 סע ןוא .ערדינלָאק וצ ,רעּפיקמָאי ראפ .טכיל ענעסקאוו .טכיל טעשטאק בוקאי ןוא
 ,סקאוו סיוא םיא טלעפ

 א ףא םיא טרעוו סע ןוא .קעטעמ סע ךיז טנָאמרעד ,יירעדימש ןיא ,ןטנוא ןיוש
 ,ןריהעג יד ןיא ענטומ עלַײװ

 ראפ ןוא םיא ראפ טייטש טָא .טסקאוו עּפורג יד .םירייוואכ עַײנ וצ ןעמוק סע
 קידסענָאשקא סאלב א טימ ןאמרעגנוי א ."יכָארזימ,, ןופ רעכָאב א ןרעדנאסקעלא
 ,ךיז טכאד ,ךָאנ ךיז ןבָאה עלעטיה-"רעיימ-עשטיא, םעניילק ןרעטנוא .םענָאּפ
 סעילבָאלַאה יוװ ,ןרעיוא יד רעטניה עטראשראפ קיצנוק רעייז ,ךעלעיײּפ טעייטראפ
 טימ ,רעכָאב רעד טָא ,רע .רעיַײפ ןקורט א טימ םיא אב ןענערב ןגיוא יד .ןלירב ןופ
 -טיור לסיב א רעד טימ ,ןלירב ןופ סעילבָאלָאה יוװ ,ךעלעיײּפ עטראשראפ-קיצנוק יד
 ןַיז טעװ ןייבניק ןקידנעשטראטסיורא םעד טימ ןוא זָאנ טַײקיזָאלּפָאלש ןופ רעכעל
 טכאמ רע .סנכיילג ןייק ןופ ןסיוו טינ טעוװ רעַײפ ןיא ןייג ןַײז .געלשעג ןיא םאזיורג
 טָאה רע .רָאי קיצנאווצ ןוא סקעז ענַײז עלא ןגיװשענּפָא טלָאװ רע יוװ ,קורדנַײא ןא
 ןבָאה םירָאפס יד ןוא ,םירָאפס יד ןיא טלברובעגניירא ,טאהעג טָאה רע סָאװ ,ץלא
 ןַײז טינ טעװ םענייק ןוא .ןסיײרּפוא ךיז רע טעװ טציא .םיא ןיא טפירטעגנַײרא ךיז
 ,ךעיוק א ,ךעיוק רעד ןסַײרסיױרא םיא אב ךיז טעװ ןענאווכרוד ,ךעלדנעטשראפ
 טַײב רע .ןגיוא יד טימ טפָא טלטניּפ רע .רע טייטש טָא .ןעָאגיש וצ ךעלנע זיא סָאװ
 ןיוש זיא רע .קידלודעגמוא זיא רע .טרָא ןבלעז םעד ןוא םענייא ףא סיפ יד טּפָא
 ,עלעדרעב ןרעטיש םעד טימ ,ענזאילעשז ףא לביטש םענופ לרעכָאב סָאד טינ רעמ
 זיא סָאד .ןקאב עסאלב יד ןופ ןדנאר יד אב ןוא ןייבניק ןרעטנוא רָאנ םיא טסקאוו סָאװ
 -אק רעכעלגנעל א ןיא ןָאטעגנָא .ןרָאצ רענענאטשעגסיוא קיטש א ,קעטייוו קיטש א
 ןענערב ייז סָאװ ,ענַײז ןגיוא יד ןוא .עלעטיה-"רעיימ-עשטיא; ןיילק א טימ עטָאּפ
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 ןרעביפ ייז --- ,סעִיו עטעקאנ טאמיק יד רעטנוא ןרעביפ ,ץיה רענעקורט א טימ
 -נאסקעלא אב יא ,ןקעטעמ אב יא טגערפעג ןטלָאװ ייז יו ,ןטַײז ענעדיישראפ ןיא
 ;קידלודעגמוא ןרעד

 ?ךעוו ןוא ?ןיהּווו ---
 יז ןיא טעזרעד ןוא ןאמנגנוי ןקיזָאד םעד ןגיוא יד ןיא קוק א טיג רעדנאסקעלא

 רעסאלב ןַײז רעטנוא ןופ טריּפשרעד ןוא רענאקשיצנארפ יד ןוא עשטָאמס יד
 טיוה עסאלב יד טָא ןריראב ליוק א טעװ לָאמ קיצעביז .לָאטש ןוא ןייטש -- טיוה
 ןעמונעג טינ םיא טָאה'ס יװ .ןעמענ טינ םיא טעװ יז .קירוצ ןעגנירּפשּפָא טעװ ןוא
 ,םיסיינאט ןייק ןעמונעג טינ םיא ןבָאה'ס יו .רעגנוה ןייק

 גָאז א לָאק ןיא רעיורט ךאס א טימ טיג -- ,קינייװ רעייז ָאד ןיוש ןענַײז ייז --
 -עגקעווא ןיוש ןעמ טָאה ייז ןופ לייט ןטסערג םעד -- ...רעדנאסקעלא ןיילא ךיז וצ
 טָאה ריא ןופ סָאװ ,טעברא רענייש רעד ףא ןוא רעבירג יד וצ ,סנוויוא יד וצ טריפ
 ,טרעקעגמוא טינ ךיז רעקידעבעל ןייק

 :טכארט ןוא רעכָאב ןקיזָאד םעד ןיא ןַײא לָאמאכָאנ ךיז טקוק רעדנאסקעלא
 יד טימ ןַײז סעריוד טנַאקעג טלָאװ ,רעקידנגייווש אזא טָא ,רעליטש אזא טָא;

 ,"ןרעטש ןַײז ןופ ןעלקניוו עקיציּפש ,עפראש
 ;ןקעטעמ ףא ןגיוא יד רעביא וויטקניטסניא טריפ רע
 ןא -- קעטעמ .ןרעדנא םענופ םענייא ּפָא ךעלרעסיוא טלייט ךעלאהעמ אראס,

 ,ּפָאק ןפא טערעב ןקידנציז-שירעגנויליוו א טימ .רעיײּפָארײא רענרעדָאמארטלוא
 ,ןלעפאב ןבעגּפָא םיא טסאּפ סע .קיניײב ןוא טקיטניוװראפ ,ןגױצעגּפָא -- םענָאּפ סָאד
 -לאהעגנייא ןא םורא טעשזדנָאלב ןגוצ-טכיזעג .ענַײז ןיא ,ןטסָאמעג -- טסעשז רעד
 טפלעה ףא טַײצ וצ טַײצ ןופ םיא אב ךיז טיג גיוא ןייא .טַײקדימ עטמיוצעג א ,ענעט
 -אב רע סָאװ ,םעד ןיא ןעגנורדעגניירא רעפיט םוראיוזא טלָאװ רע יו ,וצ ךאמ א
 ,"טעטכאבָא

 ןוא סעבלָאק ןשיווצ עירָאטארָאבאל א ןיא רָאפ םיא ךיז טלעטש רעדנאסקעלא
 -ָאבאל רעד ןיא ךיז ןשטילג סָאװ ,ןגיוא עקידנשרָאפ-קיטשרָאד יד טימ סעקריבָארּפ
 ךיז טלעטש רע .טנעמעלע ןטייווצ א וצ טנעמעלע ןייא ןופ טַײקליטש רעשירָאטאר
 רע ;ןיומאה ןקיּפעקטנזױט א ראפ ,ענובירט רעטריזיװָארּפמיא ןא ףא רָאפ םיא
 רעד טימ ףורא םעקראפ א עלַײװ רעדעי ,קידנדייר ,טיג רע יוװ ,רָאפ ךיז טלעטש
 טעליוב רעייז ךיוא םיא ךיז טלעטש רע .רָאה עקידנלאפ ןפיילש יד וצ יד טנאה
 יו ,רעפראוונליוק א ןבעל גרעב רעינאּפש יד ןיא ץעגרע ןבָארגטכאלש א ןיא רָאפ
 טימ זיולב ,רעטרעוו ןָא .רעַײפ עקידנגָארט-טיוט סָאד םיא ןופ טעּפמָאּפעג טָאה רע
 ןטימ .יכָארזימ ןופ ןאמרעגנוי רעד םיא ןבעל ןוא .גנוטכיר יד קידנריגערָאק ןגיוא יד
 ןיק טינ טימ םענָאּפ טרעצעגּפָא ,סאלב א ,עלעטיה-?רעיימ-עשטיא,/ םעניילק
 רעטכידעג טימ ןרעיוה סָאװ ,ןגיוא .ןגיוא עקידרעביפ .ןגוצ-טכיזעג עקיסעמכַײלג
 ןוא עטרעדנּוװראפ ,ןפילגָארעיה יו ןעמערב רעטנוא ןעלּפאצראווש יד ןופ טַײקלקנוט
 יו םיא ףא זיא עטָאּפאק ענעבירעגּפָא עגנאל יד .ענעקַארשרעד .עקידנגערפ סעּפע
 טייטש רע .גנוגעוואב עַײרפ ןייק ןכאמ טינ םיא טזָאל ןוא גייטש עגנע עצראווש א

22* 290 



 ,ןוהושט םענעכָארקענּפָא קיטש א ןיא רעטסאּפעגנַירא ןא יװ ,ןקעטעמ ןגעקטנא
 ןוא רעטילגעגנָא ןא ןַײז לָאז ןוהושט רעד טָא יוװ ,םיא ןופ ךיז טגָארט ץיה א רָאנ
 ,רעטנוצ ןופ ןקעלפ ןענַײז טַײקנכָארקעגּפָא עטכודעגסיוא יד

 ןשישטַײד א טימ ןענעגעגאב ןַײּפ רעמוטש קיטש ָא-אזא ךיז טעװ יוזאיוו,
 *?ןגָאלש ָא-רעניוזא ךיז טעוװ יוזאיוו -- .קעטעמ טכארט א טיג --- ?טסישאפ

 -לאה רעכעלרעטלאלטימ-בלאה רעד טָא ןופ טניױװעגּפָא ךיז טָאה ,קעטעמ ,רע
 -עגּפָא ךיז טָאה רע .קיפיצעּפס רעקידנסיורד ןופ טנױװעגּפָא ךיז טָאה רע .עשָאב
 םעד טָא ןופ ןוא ןגיוא עטמעלָאכראפ יד ןיא טַײקשיטלעװנעי רעד טָא ןופ טניווו
 ,שזארוטנא ןזעירעטסימ-בלאה ןצנאג

 סָאװ ,ןאמנגנוי םוצ ןפורעגנָא ךיז רע טָאה -- ?טשוכעצ יוזא ריא טַײז סָאװ --
 ,קעווא ךיז טצעז --- .טרָאװ קיצנייא ןייק טכארבעגסיורא טינ טַײצ עצנאג יד טָאה
 ,,טַײז ריא טלעוו א ראפ סָאװ ףא ,ךיז טנָאמרעד .ךיז טשרעהאב

 -ראפ א ןענאטשעג זיא רע ,טרָא ןופ טרירעג טינ ךָאד ךיז טָאה ןאמרעגנוי רעד
 :ןַאטעג גָאז א ןוא ,רעירפ יוװ ,רענעגָארט

 -ניק ענַײמ ןוא יורפ ןַײמ ןופ טולב סָאד ...ךעיומ ןיא רימ טשיור טולב סָאד --
 ,ןצראה ןיא ןוא ךעיומ ןיא ...רעד

 ,עטָאּפאק רעד ןָא קנאדעג ןיא ךיז אב ןעזרעד ךעלקילבנגיוא םיא טָאה קעטעמ
 -ָאּפ ןגיוצעגסיוא ןַײז ןעזרעד טָאה רע :עלעטיה-"רעיימ-עשטיא, ןקניניילק םעד ןָא
 -רעד טָאה רע .סעִיוװ יד רעטנוא ןופ ןָאט גנורּפש א ךיז ןסַײר סָאװ ,ןגיוא יד .םענ
 לגרָאג ןיא ןייצ יד טימ ןַײרא ךיז טסַײר רע יוװ .גנוגעוואב ןיא ןצנאגניא םיא ןעז
 רעביא טָאה סָאװ ,טייקטשוכעצ רעקיטלעוונעי רעבלעז רעד טָא טימ .טסישאפ א ןופ
 רע .עניוס ןופ ןסַײרּפָא טינ טאמראה ןייק םיא ןָאק'ס ןוא .טנאהרעביוא יד םיא
 "מוא ןַײז ןיא ןוא .עּפורג ןַיז ןיא ןרָאיטנָאלָאװ יד ןופ םענייא יוװ ,ןעזרעד םיא טָאה
 א ראפ רעגיט א ןופ טַײקנגױזעגנַײא יד טריּפשרעד רע טָאה טַײקכעלגעװאב
 ,גגורּפש

 ןיילא ךיז וצ טלקָאשעג קעטעמ טָאה -- ,"טנכייצעגסיוא ןגָאלש ךיז טעװ רע;
 ,רע יו ,סעקינשזרָאטאק ָא-עכלעזא ייר עגנאל א םיא רעטניה ןעזרעד ןוא ּפָאק ןטימ
 רענעצלָאמשעצ יו ,עטילגעגנָא ,ענעדָאלעגנָא ,רעטרעוו ןָא ,עמוטש ,ןעייג ייז יו
 ,ןוהושט

 קוק א טָאה רע ,ןטלאהראפ טנָאקעג טינ םיא טימ קעטעמ ךיז טָאה גנאל רעבָא
 ןא טרעפטנעעגרעביא ןאמנגנוי םעד טָאה רעדנאסקעלא .ןרעדנאסקעלא ףא ןָאטעג
 ןצנאגניא ןאמרעגנוי רעד ןיוש זיא םורא טונימ עכעלטע ןיא ןוא ,רעוואכ רעדנא
 טינ רעמ ָאד םיא טָאה עטָאּפאק ןַײז .דרערעטנוא רעד ןופ סושער ןיא ןעוועג
 א טימ רע זיא געוו ןשידרערעטנוא ןא ךרוד ןוא .ןגעוואב וצ יירפ ךיז טרעטשעג
 -געניואק ערוועכ רעד ןיא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא ,רע יװ ,עכלעזא ענכאמ רעצנאג
 ןטיירג טימ ןעמונראפ ךיז דליש רעקידלושמוא רעד טָא רעטנוא טָאה סָאװ ,"סעבאש
 ,רעוועג ןשרעהאב רעדילגטימ יד טנרעלעג ןוא רעלדנעטשפוא

 ,ראב םעד ןבעל ץעגרע ןעוועג רעצרעה יד טימ ןענַײז קעטעמ ןוא רעדנאסקעלא
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 ןיוש טכארבראפ ןעניקלאמ ןופ טפאשלעזעג רעד ןיא טָאה ָאלדיבַאק קעשיצנארפ ּוװ
 ,ןקעוואלס ןופ ןרָאװעג טריּפשעגסיױא ןָאיאר םענעי ןיא זיא ןוא ָאש עכעלטע

 רעמזעלק יד ןליופאב טָאה ָאלדיבָאק קעשיצנארפ .קידלמוט ןעוועג זיא ראב ןיא
 רע .רעטעראפ רעקיזָאד רעד ,ץעק םעד ןעוועג וועקאעמ טָאה רע .ערדינלָאק ןליּפש
 ןעלטיווק .ָאטעג ןיא ןדִיי יד ראפ רעּפיקמָאי ףא טיירג שָארפ ןָאפ סָאװ ,טסוװעג טָאה
 ןפא ירפרעדניא רעּפיקמָאי ןעמוק לָאז עמ זא ,ָאטעג ןופ רעזיײה עשידִיי יד ןיא
 -לאמ ןופ טכיזפוא ןטקעריד םעד רעטנוא טקישעגרעדנאנאפ ןעוועג ןענַײז ,ץאלּפ
 .ןעניק

 לעפאב א ןעגנאגעג זיא -- ,ןרעוו טזָאלרעד טינ רָאט דנאטשרעדיוו ןייק --
 ןוא ,ץאלאּפ-לעוװאוו ןכעלגיניק ןטלא םעניא ,עקָארק ןייק ןרעלטיה ןופ טקעריד
 ןייק ןעגנאגעג לעפאב רעקיזָאד רעד זיא ץאלאּפ-לעוואוו ןכעלגיניק ןטלא םענופ
 לעפאב רעקיזָאד רעד זיא ןשָארפ ןָאפ ןופ ןוא ,ןשָארפ ןָאפ וצ אנשעל רעד ףא עשראוו
 ןיא ןוא ָאלדיבָאק קעשיצנארפ וצ עפפוטש טרוק ךרוד רעגנערטש ךָאנ ןעגנאגעג
 ,טארנעדוי

 לָאז --- !שיפ עשידִיי --- .טעוועדנאמָאק ָאלדיבָאק קעשיצנארפ טָאה --- !שיפ ---
 ןענעק ןעמ ףראד ּפָאק א ..ּפָאק א ביל טָאה רע .ּפָאק א ךָאנ ןעגנאלרעד םיא ןעמ
 ,ךעלטמא טאמיק ,ךעלטקניּפ ןבעגעגרעביא לעפאב ןקיזָאד םעד טָאה ןיקלאמ ןוא ,ןסע
 ערדינלָאק .ימ ןייק טעוועלאשזעג טינ ןבָאה ןטנאקיזומ יד ןוא ,ראב םענופ ךיק ןיא
 -עג ךיז ןעגנאלק עקידנעִירב יד טָא רעטנוא טָאה קעשיצנארפ ןוא .ערדינלָאק זיא
 ןופ ךיז טימ טָאה רע סָאװ ,דיומ-ןסאג א טימ ָאגנאט א ןיא טנאגעלע רעייז טזָאל
 -ניא יד ןיא טכאנרעדפא ןא ןעגנערבראפ ףא ָאטעג ןיא טכארבעג טייז רעשירא רעד
 ,רעיוא ןיא טלמרומעגניירא ריא טָאה רע ןוא .טפאשרָאטאנרעבוג רעד ןופ ןסערעט
 ןשישטַײד א ןיא ךיוא טכאנ רעצנאג א ףא ןטעבראפ יז טעװ רע זא ,קעשיצנארפ
 א ןכאמ ריא טימ ךָאנ טעװ רע זא .ןארָאטסער ןשישטַײד א ןיא ןוא זיוח-עפאק
 סָאװ ,ןאלּפ א רענייא ךַײרגלָאפרעד ןייגכרוד םיא אב רָאנ לָאז ...ןילרעב ןייק עזייר
 ןעמטירדָאגנאט יד ןיא ריא טימ טבעוושעג רע טָאה לַײװרעד .טכארטראפ טָאה רע
 ,ןעזעג רע טָאה ןגיוא עטכאמראפ טימ ןוא .ןגיוא עטכאמראפ טימ ,טנאגעלע רעייז
 -ראפ א טרעוו רע יװ .טגַײטש רע יו .ןשָארפ ןָאפ ןופ ןגיוא יד ןיא טסקאוו רע יו
 טריצילּפמָאק א אב טפאשרָאטאנרעבוג יד ךיז ןָאק םיא ןָא ןוא ,שטנעמ-סגנויורט
 -ָאק רעה ,קעשיצנארפ עינאּפ -- זיא סָאװ רעמָאט זא .ןייגאב טינ טעברא לקיטש
 א ראפ סָאװ ,טסייוו ָאלדיבָאק .ןָאט וצ טָאה רע סָאװ ,טסייוו ָאלדיבָאק ןוא .ָאלדיב
 יו יוזא ,ןליּפשסיױא רענַײז ןאלּפ רעד טָא רָאנ לָאז ,ןלעטש ךיז ףא ףראד עמ זַײרּפ
 יד ןיא רע טָאה לטנעצ א ...טרָאק יד ןעִיצ רע טעװ טנַײה .טכארטראפ םיא טָאה רע
 ,..םיא ףא ץעגרע טראוו זיוט יד ...טנעה

 ,ןכָארקעצ יוזא טינ --- .רעמזעלק יד וצ ּפָאק םעד יירד א רע טיג -- !קיזומ --
 רעד ןופ ףעש םעד ןגיוא יד טימ ךוז א רע טיג -- !יקלאמ !רעקידעבעל ,ןעלזייא
 יד ןטַײב ,סיוא טזַײװ ,ןליוו ייז זא ,ןדִיי ענַײד ןטרָאד רעלקרעד --- ,ײצילָאּפ-ַאטעג
 ,רעּפיקמָאי ראפ טקנוּפ עירָאגעטאק
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 -לענש רעד טימ ָאלדיבָאק קעשיצנארפ ןופ לעפאב םעד סיוא טליפ ןיקלאמ ןוא
 ,טסייוו רע .ָאטעג רעד ראפ רעּפיקמָאי טסייה סָאװ ,טסייוו רע .קילב א ןופ טַײק
 ,טסייוו רע .טעברא ףא ןרעוו טקישעגּפָא יידעק ,ץאלּפ ןפא ןלעטשוצ ךיז טסייה סָאװ
 ,עירָאגעטאק יד ןטַײב טסייה סָאװ

 -ָאק קעשיצנארפ ראפ ייז ןליּפש ןרעדָא יד טימ .ךיז ןזָאלעצ רעמזעלק יד ןוא
 ,םעטָא ןטצעל םעד טימ עירָאגעטאק ןַײז ןיא ךיז טרעמאלק רענייא רעדעי .ָאלדיב
 ;ּפָאק ןטימ טלקַאש ןיקלאמ ןוא

 עליופ ןייק ןכאמ וצ סָאװ ָאטינ !רעכַײב יד ןופ סעקשיק יד !יוזא טָא !יוזא טָא ---
 ,..קיטש

 טעב םעד ןופ לסיפ םעד וצ ןדנובעגוצ ןעוועג זיא םייח רעד ןיא ןעניקלאמ אב
 -ירא רעד ףא טלדנאהעגנייא םיא טָאה ןיקלאמ .ןיושראּפ א ןָאה א .ןָאה רעסיורג א
 יד ןַײז רע ףראד סָאד .רעדניליצ ןטיור א טימ ןוא .ןרָאּפש טימ ןָאה א .טַײז רעש
 ,ײצילָאּפ-ָאטעג רעד ןופ ףעש םעד ראפ ערָאּפאק

 טָאג ראפ סָאװ ןוא טַײל ראפ זיא טייל ראפ סָאװ :לאלק םענופ טלאה ןיקלאמ
 ,עווטסרושזעד רעד ןופ ןעמוק טעוװ רע רָאנ יוװ ,ירפרעדניא ןגרָאמ .טָאג ראפ זיא
 -ייגב/ ןגָאזּפָא ןוא ,דָיי רעסעמע ןא יו ,דָיי א יוװ ,רעזכאמ םעד ןענעפעפוא רע טעוו
 רע זיא ,ןעניקלאמ וצ ,םיא וצ .,ןביײהוצנָא סָאװ טינ ךיז רע טָאה טָאג טימ ,*םָאדָא
 טייקיצראהמעראב ןַײז לַײװרעד ךָאנ רע טָאה םיא ןופ .קילעזטַײל לייוװרעד ךָאנ
 / ןוא .סע טצעש רע זא ,ןסיוו וצ ןבעג םיא ,ןיקלאמ ,רע לָאז זיא .טדנעװעגּפָא טינ
 טגייל ןוא ,ןָאה ןייק טינ ,רעציפַא רעשישטַײד א ,ןיושראּפ א ןָאה א טימ םיא טלָאצ
 זיא עשראוו ןעוו ,ןטיײצ עטוג יד ןיא יוװ --- ןעמוזעמ "*םָאדָא-יינב, א קעווא םיא
 םוצ רענעדנובעגוצ א .רעּפיקמָאי ןעוועג זיא רעּפיקמָאי ןוא .עשראוו ןעוועג ךָאנ
 ,רעהא לּפעק סָאד ןָאטעג יירד א לַײװרעד ןָאה רעד טָאה ,טעב ןַייז ןופ ?סיפ
 ,םענַייז ?ריוג םעד ָאואהאעכ ןעמונעגנָא ןוא ןיהא לּפעק סָאד ןָאטעג יירד א
 ןאַפ ןראפ -- ײצילָאּפ-ַאטעג רעד ןופ ףעש ןראפ ןרעוו ערָאּפאק יד ףראד רע זא
 ...ןיקלאמ

 -כָארב עטרעגלאוועגנָא ןשיווצ ראב םענופ טַײװ טינ ןגעלעג זיא קעוואלס ןוא
 יד ןעגנאגרעד ךיוא ןעניַיז טיײקטגיילראפ ןַײז ןיא םיא וצ .לייה א ןיא יו ,רעקיטש
 ןעגנונַאמרעד םיא ןיא טקעוװעג ןבָאה ייז ,ערדינלַאק ןופ ןעגנאלק עקידנעיווו
 -ער א םענַיז ץראה עמאס ןבעל טמעראוועג ןוא טלעװ רענעגנאגראפ א ןופ
 ,רעװלָאװ

 טסייוו רע ןעוו ,ןבעל ןַײז ןופ לּפאטש ןטסכעה םוצ ךיז טרעטנעענ רע ןעוו ,טציא
 ,עטצעל ןַיז זיא יד טָא יצ ,דרע רעד ףא טכאנ ןייא ךָאנ טרעשאב םיא זיא יצ ,טינ
 ,טכאג רעקידעכורעוואז רעד ןיא ןעגנאלק-ערדינלַאק עקידנעיוװ יד םיא ןענַאמרעד
 טָאה עכורעוואז יד .גוב ךַײט םעד אב דנאל םענעי טימ טנגעזעג ךיז טָאה רע ןעוו
 סָאד זיא סָאװ ,סניוזא סעּפע ןיא טלמעד טנַאמרעד ךיוא םיא טָאה יז .טעיווועג ךיוא
 -עכעלטע רעגנוי ןַײז ןיא עטצעל סָאד ןעוועג טלמעד ךעלקריוו זיא רעשפע .עטצעל
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 ?ןבעל טימ ןָאט וצ טאהעג סעמע ןא ףא טָאה סָאװ ,טלעוו רעקירָאיקיצנאוװצ-ןוא
 סָאד טרעה רע .גוב םאב טכאנ רעקייינש רעד ןיא לָאמאכָאנ ךיז רע טעז טציא
 סרעייז ןשיור סָאד יװ ,טרעה רע ,סעילָאּפָאט עכיוה יד ןופ ןצכערק עקיטסָארפ
 ,םיא טקנירטאב ןוא ,םיא ףא טלאפ ןוא ,ןציּפש-רעמייב יד ןופ ּפָארא ךיז טלקַײק
 .ךעיוק ןקידפעשיק טימ ןָא םיא טליפ ןוא ,ןרעדָא יד ןיא ןיירא םיא ךיז טסיג ןוא
 ,דנאל עצנאג סָאד טלופרעביא זיא םיא טימ סָאװ ,ךעיוק ןקידפעשיק םענעי טימ

 ;רעװלָאװער םעד טנאה רעד טימ ּפאט א טיג רע
 | ...סיוועג ..,ךיז טייטשראפ --

 -עג רע טלָאװ רעמ ךָאנ ןוא .ןעדגיוו ףא ןָאט קוק א טלָאװעג טציא טלָאװ רע
 ןרעדנא םעד רענייא ןָאט קוק א רָאנ ךיז ןלָאז ייז .ןעז רעטציא םיא לָאז יז זא ,טלָאוװ
 םעד ןעלּפמעטשראפ קיביײא ףא ןוא ןייטשראפ ךיז ןוא ןָאט קוק א .ןגיוא יד ןיא
 ?ריא ןגעוו טכאנ עטצעל יד טנייה רע טכארט רעשפע .קילב

 זיא לאפ ןדעי ןיא --- .עזירה א ןיילא ךיז רע טיג -- ?טכאנ עטצעל א ראפ סָאװ
 ןטשרע םוצ רע טסייוו טנייה .ןבעל ןַײז ןיא טכאנ עטסקיטכיוו יד ,עטשרע יד סע
 .ךיז ףא םיא טגָארט דרע יד סָאװראפ ,טבעל רע סָאװ בילוצ ,סעמע ןא ףא לָאמ
 םוצ רע ןָאק טנַײה .ןבָאה ביל וצ קילג סָאד ןרָאװעג ןבעגעג םיא זיא'ס סָאװראפ
 ןבָאה ןופ קילג םעד ראפ ןלָאצאב סעמע ןא ףא ןַײז וצ רעהעג'ס יװ לָאמ ןטשרע
 יװ ,קיִּלג רעסערג א זיא ןבָאה ביל ...טבילעג טינ זיא ןיילא רע ביוא עליפא .,.ביל
 ...טבילעג ןַיז

 ןלעטשטסעפ לי ןוא ףרָאװ א ךיז טיג קעוואלס .סָאש א ךיז טרעהרעד ץעגרע ןופ
 וצ ,רעהא טראּפש קיזומ יד .טינ ןָאק רע .טייג רע טַײז רעכלעוו ןופ ,ךליה ןטיול
 ...םייה יד לָאמארעדיוו ...ערדינלָאק .םיא טביוטראפ ןוא .םורא םיא טלקיוו ןוא ,םיא
 זיא יוזא טָא ...גוב םאב עכורעוואז יד -- לָאמארעדיוו .טייהדניק יד לָאמארעדיוו
 ןעגנאגרעד זיא רע זיב ,רעווש ןוא ןעגנאגעג רע זיא גנאל ,ןעדגיוו טימ ןעגנאגעג רע
 ,ראב םענופ טַײװ טינ .ָאד טָא .רעקיטשכָארב עקיזָאד יד וצ .טכאנ רעקיזָאד רעד וצ
 ןא ןעגנאלק-ערדינלָאק יד רעטנוא סנאלאב םענופ ּפָארא טביירש רעטעראפ רעד ווו
 ךעלטיווק .רעּפיקמָאי וצ ליּפשרָאפ א יװ ,ָאטעג ןופ עיצאזינאגרָא עשידרערעטנוא
 יז טָאה שָארפ ןָאפ ,רעירפראפ .םעשאה-ךערָאב טעמסאכעג ,ןדִיי יד ,ןיוש ייז ןבָאה
 ךיז טערָאּפ רענייז עטאט רעד ןוא .סנטייצאב טקישעגרעדנאנאפ ןוא טעמסאכעג
 ףא ףיונוצ טכאנרעדפא ןופ עמאטסימ ייז טגייל רע .רעכיב עקשטאט רעד טימ טרָאד
 ,ןגָאװטסאל ןפא קיטומסיורג עמאטסימ טראוו יכראז רָאסעּפָארּפ רעד ןוא .ירפרעדניא
 רעטלא רעד ןוא .ןבעל ןַײז טנעה ענעגייא יד טימ ןפראווניירא םיא ןיא לָאז רע
 ןרעטלע ןַײז טימ טלָאצעצ טינ ךָאנ ךיז טָאה רע ?דלָאגנייר עייש רעטבראפעגרעביא
 ,ןבוקאי ראפ סקאוו לסיב א ךָאנ ,רערעג עלעמיולש וצ ,ןכַאש א וצ טרָאד טייג רע .ןוז
 .רעּפיקמָאי ףא טכיל םענעסקאוו א ךָאנ ןעשטאקסיוא ףא סקאוו לסיב א

 -ראפמוא רעד ןיא ךיז ןטלאהאב ןרעטש יד .סירב-רָאכז ןופ טכאנ א .טכאנ עפיט
 ןוא לקניפ א ןוא זַײװ א טַײצ וצ טַײצ ןופ רָאנ ךיז ןביג ייז .ךייה רעכעלדנעטש
 .ןדניוושראפ
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 "ארג רעד טָא ןופ ךעייר םעד טרעה רֶע זא ,ןקעוואלס סיוא ךיז טזייוו ךָאד ןוא

 ןוא ,למיה ןקיטסבראהיגנוי םענופ ךעייר םעד ,ךייה רעכעלדנעטשראפמוא רענעטאנ

 יז ןיא ןיירא טסיג ןוא קידנקיווקרעד ןוא שירפ זיא רע .ךיז ןיא ןיירא םיא טמעטָא

 טָא ראפ ,םיא ראפ ןרעוװ טסעגראהעג ןייג ןענָאק ןופ סעוויילסיה ,סעוויילסיה ןרעדָא

 ,למיה ןטנרעטשעגסיוא ןקיטסבראה-גנוי ,םענייר םעד

 יֹּפִא סע טעװ רע .סקאוו עלעסיב א ןאראפ עקאט זיא ןכָאש סדלָאגניר עייש אב
 זיא טייקליטש ענעגרָאװרעד אזא סעּפע רָאנ ,לדָאג-דעװַאקעב ןדלַאגנייר עייש ןבעג
 "עג עלשמיולש ןכָאש םעד טָאה קירוצ ירד גָאט א טימ .בוטש ןיא ןכָאש םאב טציא
 -נערב וצ יידעק ,טַײז רעשירא רעד ףא טלגומשעגרעבירא ךיז עלעסָאי לגניי סרער
 -עגוצ זיאס .טרעקעגמוא טינ גנאל ךיז טָאה רע .סעבאש ףא לפָאטראק רָאּפ א ןעג
 -?באקעמ טלעטשעג עלעמיולש ךיז טָאה קעטייוו ןטקיטשרעד טימ ןוא .טכאנ יד ןלאפ
 ,רע טָאה ּפָאק ןיא ןשאר ענעדיישראפ ןופ ןכליהּפָא רעטנזיוט טימ ןוא ןייז סעבאש
 ןדעי ןיא ךיז קידנרעהנַײא ,ןוא רעיוט םוצ ןוא סאג רעד וצ ,רעטצנעפ ןיא קידנקוק
 ;טצכערקעגסיוא ,סעווַאמאה-ךעלאמ םענופ ךָאפ-לגילפ םעד ןיא יװ ,ךרַאש

 | ,גיוניודאל ָאנענארענ וכעל --
 ,סעבאש רעד טינ .טרעקעגמוא טינ רענייק ךיז טָאה'ס ,ןעמוקעג טינ רענייק זיא'ס

 םענייניא ןוא .שינרעטצניפ רעד ןיא טעוונאגעג ךיז טָאה קילגמוא רעד .עלעסָאי טינ
 "ירב ןוא רעטקיטשרעד ןרָאװעג עגער רעדעי בוטש ןיא טַײקליטש יד זיא םיא טימ
 טָאה טנאוו רעד ףא ןטָאש רעד ןוא .עלעמיולש ,טלמרומעג רע טָאה סעּפע .רעקידנע
 ,ןסאג יד רעביא ןפָאלעגמורא גנאל ןופ ןיוש זיא סנַייז בייוו סָאד .טלמרומעגכָאנ םיא
 טינ זיא'ס .רעביפ ןיא יוװ ,ןפרָאװעג ךיז טָאה טכיל-שטנעב ייווצ ןופ רעַײפ סָאד ןוא
 עלעמיולש ןעוו ןוא .טרעקעגמוא טינ ךיז טָאה עלעסָאי ןוא ,סעבאש רעד ןעמוקעג
 ,ןלעטשּפָא ןעמונעג םיא ךיז טָאה ץראה סָאד זא ,קעטייוו ןַײז ןיא ןעגנאגראפ ךיז זיא
 ןוא ןעמוקעגניירא .סאג רעד ןופ ענייכש א ךָאנ טימ עמאמ יד ןעמוקעגניירא זיא
 רעד ףא יא רעגניפ עשרעביַיוו עראד יד טימ טלטַײטעג טָאה ענייכש יד .ןלאפעגמוא
 -ירא ןעוועג ךעלגעמ טינ ,ךאוו ערעטיב א ןעוועג :סאג רעד ףא יא ,רענעלאפעגמוא
 אב ןוא ,רעבירא זיא רענייא .ןטָארד יד וצ ןעגנאגעג ןעמ זיא .רעיוט םעד רעב
 יד ןוא ,..םראדנאשז א טקרעמאב םיא טָאה .זיוה א טעּפעשטראפ ךיז טָאה ןעלעסָאי
 יז זיא גָאט ןבלאה א .ענעסָאשעגרעטנוא ןא יוװ ןיילא ליד ןפא ןגעלעג זיא רעטומ
 רע טייג רעשפע ...רעיוט םעד אב טעוונאגעג ךיז ןוא ןסאג יד רעביא ןפָאלעגמורא
 ,ןדגוצעג טינ ךָאנ יז טָאה טכיל ןייק ןוא .סעבאש ווערע זיא ָאד ןוא ...עלעסָאי ,ןיוש
 ןקילייה ןופ סוכז ןיא רעשפע ,ןשטנעב טכיל ,םייהא ןָאטעג גָארט א לענש ךיז יז טָאה
 ,םיא וצ טקוק יז .רעיוט םעד וצ -- קירוצ ןוא ,סאג רעד ףא --- קירוצ ןוא ?סעּבאש
 רעד ןיא ןעייטש םינָאלזאג יד רעבָא .טירט קיסַײרד --- לקאכאס .,ריא וצ טקוק רע

 (צליפט א ןופ) טָאג וצ ןעגניז ןיײג רימָאל -- ונודאל הננרנ ן7 1
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 א ןעזעג טינ רעצעמע טָאה יצ ...ריא זיא ייוו ,טינ רע טבַײלב םעצולּפ ןוא .טימ
 א ןבעגעג רע טָאה טָא -- ןוא .רעַײּפ א טנערב'ס ?טיורב לקיטש א טימ ?עלעגניי
 -ָאג ,טונימ ןייא ךָאנ .ךעלסיפ יד רעבירא רע טפראוו טָא .ןטָארד יד וצ וצ גנורּפש
 א ךָאנ .םינָאלזאג יד אב ןגיוא יד ןכאמראפ עגער א ףא טָאג טעװ רעשפע .ויגעט
 -עשטראפ ךעלזייה יד ךיז ןבָאה ,ריא זיא יו ...ָאד ןַײז ןיוש טעו רע ןוא -- ,עגער
 א ןבעגעג טָאה יז ..,עלעסָאי ...ןסַײרּפָא טינ ךיז ןָאק רע ןוא ,ןטָארד יד ןיא טעּפ
 א ןָאטעג לאפ א טָאה'ס רָאנ ...טָארד םעד ץוכ ,קידנעעז טשינרָאג ,םיא וצ וצ ףיול
 א טָאה יז ןוא ,ךעלטנעה יד טימ ךָאפ א ןוא לּפאצ א ןָאטעג טָאה עלעסָאי .סָאש
 ,קירוצ טּפעלשעגקעװא טנאיצילַאּפ

 ,רענעכַארבעגנעמאזוצ ןוא רענעגיובעג א שיט םאב ןענאטשעג זיא עלעמיולש
 -שטנעב יד רעביא ןוא דרָאב רעד רעביא ןגיוא יד ןופ טלקַײקעג ךיז ןבָאה ןרערט
 רעקיכליה רָאנ טָאה סרעייז רעַײפ סָאד ,ןשָאלעג טינ ךיז ןבָאה טכיל יד רָאנ .טכיל
 טעשטשילבעגסיורא ןבָאה ייז ןופ סָאװ ,ןגיוא ענעסָאגראפ טימ ןוא .טעשטשירטעג
 םיטש רעטקיטשרעד א טימ ןוא טכַײלגעגסױא ךיז עלעמיולש טָאה ,טכיל-שטנעב יד
 ;ןָאטעג גנוז א

 1 ..ָאלאאב סערעטא םיױלָאשעב ייוב --
 ;ןגיוא יד טימ קידנעקניוו ,טנאוו רעד וצ טעווערעקעגסיוא ךיז ןוא
 ..ןרעיורט טינ ןעמ רָאט סעבאש ...סענאש זיא'ס --
 טינ ךרָאש א טָאה לטעלב ןייק .עקיטכרָאפ א ןוא ערעווש א ןעוועג זיא טכאנ יד

 יד ףא יװ ,קירעדינ ןגעלעג ןענַײז ָאטעג ןיא ךעלעביטש יד .םיוב ןייק ףא ןָאטעג
 עטרענייטשראפ א ןוא .עטעליוקעג יו ,דרע רעד ןיא ּפָאק ןגָאלשעג ןיילא ךיז ןוא ,ינק
 טָא .ןטָארד יד ןבעל ,טסנעּפשעג א יװ ,טראשעג ךיז עמאמ עכעלקילגמוא ןא טָאה
 רעד ןופ טַײז רעד ףא ןפרָאװעגרעבירא סיפ יד .טפלעה רעד ףא .עלעסָאי ,רע זיא
 ..טַיז רענעי ףא --- טיורב לקיטש ןטימ טפלעה עטייווצ יד ןוא ,ָאטעג

 ,לָאק ריא ךיז טרעהרעד -- ?טיורב לקיטש סָאד טפראדאב רימ ןבָאה סָאװ ---
 ,ןייגסיוא ןעמ טעוװ ...ןסע וצ ןַײז טינ טעוו --- .ןסירעג ךיז טלָאװ שינרעטצניפ יד יו
 ,.יוזא ליוו למיה ןיא רעד ביוא

 טָאה'ס ,דניק ריא ןופ סיפ עטליקראפ יד טּפאכעגנָא יז טָאה רעטצניפ רעד ןיא
 ,ןטַײז ענעדיישראפ ןיא ּפָאק רעד ןעיירד ןעמונעג ריא אב ךיז

 יקעטייוו רערעטצניפ אראס !טכאנ ערעטצניפ אראס --
 דרע רעד וצ קירוצ -- למיה םענופ ןוא למיה םוצ ןגיוא יד ןָאטעג ריפ א טָאה יז

 רעווייק רעסיורג ןייא זיא'ס זא ,טכאדעגסיוא ךיז טָאה ריא .טָארדכעטש םעד וצ ןוא
 לָאמאכָאנ ןָאטעג קוק א ןגיוא עקידעיידרעסָאכ-בלאה טימ יז טָאה .טלעוו עצנאג יד
 ךיז טָאה טלעוו רעד ןופ שינרעטצניפ רעקידרעווייק רערָאג רעד ןיא .דניק ריא ףא
 עטיוט יד ךיז טָאה ןטכיולעג ןוא .םענָאּפ ןַײז ןופ טַײקכײלב עטיוט יד ןטכיולעג

 א ןופ) עטניורקעג יד ,וד ,ןדירפ טימ ןַײרא םוק -- הלעב תרטע םולשב יאוב1
 ,(עליפט
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 ,טיורב לקיטש סָאד ןטלאהעג ןבָאה סָאװ ,טנעה יד ןופ ,טנעה ענייז ןופ טייקכיילב

 :עמאמ יד ,ןָאטעג עיווװ א יז טָאה

 .ֿכָא םיא סע ביג .טלעוו-רענעי ףא ,טיורב לקיטש סָאד ,עלעסָאי ,סע םענ ---

 | .רעּפיקמָאי ףא ןטסאפראפ ןיילא רע לָאז ,ןסעפוא ןיילא סע רע לָאז

 .עלָאהעב עטקיטשרעד א רעדיוו בוטש ןיא רערעג עלעמיולש אב זיא טציא ןוא

 ןגרָאמ זיב ןלעטשוצ ךיז לטעצ-ףור א ןעמוקאב טָאה ,עלעבייל ,לגניי ערעטלע סָאד

 ,טסּוװעג ןבָאה עלא .רעגאל-סטעברא ןיא ןרעו טקישעגקעווא ףא רעגייזא ףלעווצ

 .ךערעּפ-סאדיוווא ןוא רעגנוה ןופ טיוט רעמאזגנאל .טַײטאב רעגאל-סטעברא סָאוװ

 ןעלעטָאי ריא ןגָאלקאב טרעהענפוא טינ טציא זיב טָאה סָאװ ,בייוו סעלעמיולש

 ;ןוז ןרעטלצע םעד וצ ןפָאלעגוצ זיא

 ,סייו ךיא .לעגש .ךיז טלאהאב .רעניימ שידאק רעקיצנייא ,ןיורק-עלעבייל ---

 .ךיז טלאהאב ,סענָאמכאר בָאה ,לבייל ,1עינאלָאװָאּפ א ןעמוקאב טסָאה וד

 רעד אב ּפָאק ןסימ רענעכָארבעגניײא ןא ןסעזעג טייצ עצנאג יד זיא עלעמיולש

 יו ,רעמיצ ןרעביא ןעיירד ןעמונעג ךיז ,ןעגנורפשעגפוא רע זיא לָאמאטימ .דרע

 טגיילעגפורא ןוא טלעטשעגּפָא םעצולּפ ךיז ,רעייפ טימ טנַאיעג םיא טלָאװ רעצעמע

 ;לסקא ןפא ןעלעבייל טנאה יד

 טעװ ,ןטלאהאב ךיז טסעוװ וד זא .עינאלָאװָאּפ א ןגירקעג טסָאה וד !לבייל --

 "ליב זיא םולב ןַײד זא ,ןטסניימ סָאװראפ ןוא ,טרָא ןַײד ףא ןטייווצ א ןעמענ ןעמ

 .דַיי רעדנא ןא ןופ טולב סָאד יו ,רעכ

 ;רָאה יד ךיז ןסַײר ןעמונעג טָאה בייוו סָאד

 !שעדאק רעקיצנייא רעד !ןעלזאג ---

 "רָאפ ןוא לסקא סלבייל ןופ טנאה יד ןעמונעגּפָארא טינ טָאה עלעמיולש רָאנ

 ;טצעזעג

 ,ןלעװ טעוװ טָאג זא ,לבייל ,עלועג רעד ראפ סעניויסינ עטצעל יד ןענַײז סָאד --

 ,ךיו ןטלאהאב ןייק ןפלעה טינ טצוו ,טינ עלילָאכ .ןדיוװָאד-ןעב ןבעלרעד ןעמ טעוו

 ףא ןייג וצ עיכז יד ןבָאה ןַאק עמ ןעוו ,ענושעמ-עסימ א טימ ןלאפ סָאװראפ ַאט

 ?םעשאה-שעדיק

 דניק"שעדאק עטצעל סָאד -- .בַיװ סָאד ןעירשעגסיוא טָאה -- !ןעלזאג --

 .ייקעווא וטסקיש

 אב ןענַייז ןגיוא יד .רעטומ רעד ףא ןוא רעטָאפ ןפא ןָאטעג קוק א םָאה לבייל

 ,ןיוש טָאה םענַאּפ שטרעצעגסיוא סָאד .ץיה עלעבייה א טימ ןגיוצראפ ןעוועג םיא

 ךיז טָאה רצ .לָאק סָאד גָאװ ןייק טינ טָאה'ס יוװ ,גָאװ ןייק טאהצג סינ ,ךיז טכאד

 !רשטומ רעד וצ טדנעוועג

 -םָארוװא ךָאד טָאה -- ,ןפיל ענַיז טרעטיצעג ןבָאה -- ,עמאמ ,ךיז קיוראב --

 "םעשאה טָאה עגער רעטצעל רעד ןיא ןוא ,עדייקא רעד וצ ןקָאכצִיי טריפעג וניװַא

 .םונאכעוו םוכאר לייא ןא זיא טָאג .ןברָאק םעד ףא ןעוועג רעטאוועמ ךערַָאבסיי
 .,,ירקיזדריולייזיייאי-י

 ,ףורסיורא ןא טימ ?טיווק א 1
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 -- ,ןכלעזא ןעז וצ ךיד טבעלרעד בָאה ךיא זא ,ךערָאבסיי-םעשאה טביולעג --

 .טעלּפרעניה ןיא יוװ ,ןפורעגסיוא עלעמיולש טָאה

 ;רעטומ רעד וצ ןגיוא עטציהעגנָא יד ןָאטעג ריפ א טָאה רע

 לָאז רע ,םיא טעב ןוא ,לבייל בער ,ןוז ןַײד ראפ ,בַײװ ןַײמ ,ףוא ךיד לעטש ---

 .ןשטנעב ךיד

 בוטש ןיא רערעג עלעמיולש וצ דלָאגנייר עַײש ןעמוקעגניירא זיא טלמעד טָא

 -נאגעגסיורא טכאנ-עטוג א ןָא ןוא טנוװָא-ןטוג א ןָא יוזא זיא ןוא סקאוו לסיב א ךָאנ

 .סעינאלָאװַאּפ ןעװעג ךיוא ןיוש ןענייז בוטש ןיא םיא אב .קירוצ ןעג

 םענופ ןעגנודאלנַײא יד ,טנעיילעג ייז ןעמ טָאה ָאטעג רעד ןופ בוטש רעדעי ןיא

 רעשידִיי רעד ךרוד טקישעגרעדנאנאפ טָאה שָארפ ןָאפ סָאװ ,סעווָאמאה-ךעלאמ

 .יץראה עמאס םוצ טיוט רעד ןעגנאגעגוצ זיא בוטש רעדעי ןיא .יײצילָאּפָאטעג

 .רעּפיקמָאי רעד ָאטעג רעד ףא טקורעגנָא ךיז טָאה'ס

 ,טאר א ןעגנאגעג זיא דרערעטנוא רעד ןיא ןוא

 א ןעמוקעגניירא ןדייר טרא סרעדנאסקעלא ןיא זיא טַײצ רעטצעל רעד ראפ

 עכעלקירדסיוא ןימ אזא ןגוצ-טכיזעג ענַײז ןיא יװ טקנוּפ ,טייקבראה עסיוועג

 ַײס ,ןעזסיוא ןַײז טימ ַײס ןשטנעמ א ןעגנורדעגכרוד רע טָאה טציא .טייקפראש

 לבצנאמ ןקירָאיקיסַײרד-ןוא-טכא םעד טָא זא ,טליפעג ךיז טָאה'ס .טרָאװ ןַײז טימ

 ךרוד ,סעירָאזכא רעטסערג רעייז ךרוד טזָאלעגכרוד ןשינעעשעג עטצעל יד ןבָאה

 ןופ ןוויטאמרָאנ יד םיא אב ןדנושעגּפָארא ,טַײקרעטיב רעקידסענָאמכארעבמוא רעייז

 ןעמענוצ ,ןייבנקור םעד ןכערבנייא םיא טוװּורּפעג ,טיוה רעד טימ םענייניא רעטלע

 רָאנ .גנונעפָאה רעדעי םיא ראפ ןלעטשראפ ןוא שטנעמ ןיא ןביולג םעד םיא אב

 ןוא רעטעוועטראהראפ רעמ א ךָאנ ,רעצנאג א ןווּורּפ עלא יד טָא ןופ סיורא זיא רע

 "עג טָאה רע .קילגמוא ןטראוורעדמוא ןדעי טלעטשנגעק ךיז סענָאשקא רעמ טימ

 ןבָאה סָאװ ,ןפיוה עמערָא יד ףא ,ָאטעג רעד ןופ ןסאג עטרעטסעלעג יד ףא טקוק

 ,טיונ לסיב עטצעל סָאד ןוא סעַײכ לסיב עטצעל סָאד ןכָארבעגסױא טאהעג ןיוש

 ןלעטשוצנגעק רע טָאה סניוזא סָאװ ,םעד ףא טכארטראפ טינ ךָאד ךיז טָאה רע ןוא

 -עג"-טיוט ערעייז טימ ,ןענישאמ-סגנוטכינראפ ערעייז טימ רעקנעה עשיטסישאפ יד

 ,לָאצ ןייק ןיא טגיילעגנייא טינ ךיז ןבָאה סָאװ ,זקרעוו

 -ףיט עכעלבלָאמש ענַײז ןופ טצילבעגסיורא טָאה -- ,טָאה רע ,טָאה רע --

 ,ךיז טכאד ,ןבָאה'ס ןכלעוו ןופ ,טכיזעג ןשּפיה ןַײז ןופ ןוא ןגיוא ענעבָארגעגניײא

 .רעגייב יד טעשטראטסעג ןיוש

 -עדיגרעד ןוא רעטגָאיראפ רעד ןיא .ָאטעג רעד ןיא ,סע טגיל ָאד טָא .טָאה רע

 רעדעי טמעטָא םיא טימ סָאװ ,טשרָאד-סנבעל ןקירָאיטנזױט םעניא .ָאטעג רעטקיר

 ,לגיצ רענעכָארבעצ רעדעי .בוטש-רעלעק עמערָא עדעי .,ףיוה רעטקיטשרעד

 ןוא סרעדַײנש ענעטכָאשרעד-טינ ןופ דליש ענעגיובעצ ןוא עטמירקעגסיוא רעדעי

 ןוא סרעגערט ,רעריווארג ןוא רעבעװ ,ןרילעווּוי ןוא סרעצאמרעגייז ,סרעטסוש

 .רעמיורט-ןיַירא-טלעוו-רעד-ןיא-טאלג
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 ןוא ןעקנאט עשישטַײד יד ןלעטשוצנגעק טאהעג ןעד ןעמ טָאה סניוזא סָאװ ןוא
 עיורט יד ןיא ןדאקיראב רעוועשראוו יד ףא ןגָאלשעג ךיז טָאה'מ ןעוו ,ןענישאמ-ילפ
 ןופ םיא ראפ טרעדנעעג ךיז טָאה ,ךעלטנגייא ,סָאװ ןוא ?עטיסג ריא ןופ געט עקיר
 ןגעק טנָארפ רעד טקורעגרעביא זיולב ךיז טָאה סע .טשינרָאג ?געט עקירעיורט ענעי
 ,טנָארפ רעד ,טקורעגרעביא ךיז טָאה רע .טרָא רעדנא ןא ףא רעקנעה עשיטטישאפ יד
 טעיילא רעווָאדזאיוא יד ןופ ,טאיווש-יווָאנ ןופ ,עקסוועילורק ןופ ,עקסווָאקלאשראמ ןופ
 ןעקנאט ןייק .םעליוסעב םוצ ןוא עיּפילָאװָאנ רעד וצ ,אשנעג רעד וצ ,אנשעל רעד וצ
 זיא טכאלש יד ןעוו ,ןעקנאט ןייק טאהעג טינ ןבָאה יז יו טקנופ ,טינ ָאד ייז ןבָאה
 סעשייכ רָאנ ,טינ ךיוא -- רעוועג רעדנא ןייק .רעקסווָאקלאשראמ רעד ףא ןעגנאגעג
 ןריפ ןעמ ףראד טציא .ָאד טינ ,טרָאד טינ -- טלעפעגסיוא טינ טָאה ןגָאלש וצ ךיז
 ףראד טציא .ןריפ יז ןעמ טעװ ,שאט-םעזוב ןיא סעווָאמאה-ךעלאמ םאב עמָאכלימ א
 ןופ עלעדנייטש סָאד .רעדנווװ ןעשעג ןזומ ןלעוװ ,רעדנּוװ טימ עמָאכלימ א ןריפ ןעמ
 םענופ טנאוו ענרעזייא יד ןרעכעלכרוד ןזומ טציא טעװ עברָאט-ךעטסאּפ סדיװָאד
 יוַאֿפ טצעז ָאטעג יד .שעפענסעריסעמ ןזַײװסיױרא ןפראד ןלעוװ רעדניק ןוא .םזישאפ
 ,ןטייק ןיא טדימשעג קידנעַיז ,רעקנעה עשיטסישאפ יד טימ טנייא-ףא-סנייא םעד
 ,טָארדכעטש טימ טעטנעּפעג ןוא טנעוו טימ טרעיומראפ קידנעַײז

 -ירָאטסיה רעד טרעהעגסיוא טאר ןעמייהעג ןקיזָאד םעד ףא ןבָאה ןרעדנאסקעלא
 רעקיטערָאעט רעד טסיסקראמ רעד ,יוועלראב ןעיצ-עלאיוּפ רעד ןוא םוילב רעק
 רעד ,דירפ עשיז עיסקָאדָאטרָא רעד ןופ רעיײטשרָאפ רעד ןוא ןאמגערב רָאטקָאד
 -ער א אב ןבילבעג זיא "דנוב , ןופ רעייטשרָאפ רעד .ָאדראנרעב רעלטסניק
 טַײקגטלאהעגקירוצ ןַײז שטָאכ ,סעיצקא-געק ענעפָא ןגעוו גנוניימ רעטריוורעז
 "עלא אכ טראּפשעג טָאה סָאװ ,גנארד ןטילגעגנָא םענופ ןרָאװעג ןעגנולשראפ זיא
 ,דנאטשפוא :ןעמ

 ןנַארטעג טרָאװ עטלגילפאב עקיזָאד סָאד ךיז טָאה ןלאנאק עשידרערעטנוא ךרוד
 -רעסָאב ןטסָארּפ ןדעי וצ ,ןטנרעלעג רעדעי וצ ,ָאטעג רעד ןופ בוטש רעדעי ןיא
 ןעגנאגעג קירוצ זיא ןעמעלא ייז ןופ ןוא ,יורפ רעדעי וצ ,דניק סעדעי וצ ,םָאדעוװ
 ,סעוויילסיה ןוא טַײקטיײרג ,ןביולג -- דרערעטנוא רעד ןיא

 א ןופ טלעטשעגנַײרא טראוורעדמוא ךיוא ךיז טָאה טאר ןעמייהעג םענעי ףא
 ,ןאמטלעוו עיסאט עטרעוואכ יד דלאוו ןיא טייר

 ןופ דייוועגניא סָאד ןבעגעג קור א ,ךיז טכאד ,ךיז טָאה ןעמוקניירא ריא טימ
 ייס ,קילב ריא ןופ ייס --- סעייכ טימ ןָאטעג לארטש א טָאה'ס .דרערעטנוא רעד
 ..רַאה עדנַאלב עטעילאווכעגפוא יד טימ םענָאּפ ריא ןופ ַײס ,גנוטירגאב ריא ןופ
 יז ןופ טַײקטַײװ יד ןָאטעג ראּפש א טָאה'ס ןוא ליומ סָאד טנפעעגפוא טָאה יז ןעוו
 -טיַיו רעקידנעלב רעד טָא ,ליומ ןיא גנע ריא זיא'ט זא ,טכאדעגסיוא ךיז טָאה ,ןייצ
 רעד ןוא יקסנאיפסיוו רעשיליוּפ רעד דלאוו םענופ ןעגנאגעגכָאנ זיא ןעיסאט ..טַײק
 ,סעוװיילסיה עשידיי עצנאג יד ןוא קיטנאמָאר עשיליוּפ עצנאג יד ,ץערעּפ רעשידִיי
 א ןופ טייקטקנעבראפ יד ןוא ,רוטאנ רעשיליוּפ רעכייוו רעד ןופ רעביוצ רעד ןוא
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 עלעטעטש שידִיי ןיילק א ןופ ,ץניװָארּפ רעד ןופ טמאטש סָאװ ,רעטכָאט רעשידיי
 ...ןלוּפ ןיא

 ןא ןגָארטעגרעטנוא ריא ןבָאה ןדנעטשמוא יד רָאנ ,עיגרוריכ טרידוטש טָאה יז
 ראפ טָאה ןעזסיוא ריא .לעּפלאקס םוצ טרירעגוצ ךיז טָאה יז רעדייא ךָאנ ,טאמָאטווא
 ןופ יורטוצ םעד -- שטַײד ןדייר קיטכערּפ ריא ןוא ,טַײז עשירא יד טנפעעג ריא
 ךיז יז טָאה סנטצעל .טגעוואב יירפ ךיז יז טָאה םוראיוזא .ןרעציפָא עשישטייד יד

 ןיא ןָאטעגנָא .ןטנעמוקָאד עשלאפ קאפ א טימ טָאטש ןיא דלאוו ןופ טרעקעגמוא
 -ערָא ןא יו ,ןעגנאגעג טַײקידלושמוא רערעשָאק אזא טימ יז זיא ,רעדיילק עשיפרָאד

 טקעדעגוצ ךעלטנרָא ןבָאה רעייא יד ,רעייא טימ לשיוק א ןגָארטעג ןוא ,עטרעױּפ עמ
 יייש רעגנוי רעד טימ רָאנ .דלאוו ןופ טכארבעג טָאה עיסאט סָאװ ,עריוכס-טּפיוה יד

 יד טָא םיא ךיז טָאה סעּפע .טנאָיצילָאּפ א טריסערעטניראפ ךיז טָאה עטרעױוּפ רענ

 טגיילעגרָאפ ריא טָאה רע ןוא ,קיטכעדראפ לסיב א ןזיוועגסיוא עיצאניבמָאק עקיזָאד
 ,לקריצ ןשִיײצילָאּפ ןיא םיא טימ ןייג

 -טכארבעגפוא ןופ לעטשנָא ןא טימ עיסאט טמיטשעגנַײא טָאה --- ,!עשָארּפ --

 סָאװ ,זַײרּפ רעד ןופ רעקינייװ ןבעגּפָא טינ ייא ןייא ןייק יז טעוו סנייצלא ,טַײק
 .קראמ ןפא טציא טייטש

 -עלטירטוצ-טינ אזא טימ םיא ףא טקוקעג ןוא טנאיצילָאּפ ןטימ ןעגנאגעג יז זיא

 ,ייוומארט א ןעגנאגעגכרוד זיא יז ייבראפ ןעוו ןוא ,טַײקיביגכָאנ-טינ ןוא עװַײג רעכ
 ןעגנורּפשעגנַײרא ןיילא ,טנאָיצילָאּפ םעד ןָאטעג סיוטש א ךעיוק ןצנאג ןטימ יז טָאה
 :ןָאגאוו ןופ ןיוש םיא קידנעַײרשכָאנ ,ַײוומארט ןיא

 ..ּפָא םיא ביג לשיוק עצנאג סָאד ...טסיזמוא םיא ביג ץלא ,טיזאראּפ א טָא --

 ןַײז ןופ ךיוא ןוא טכערעג ןבעגעגּפָא עטרעיופ רעד טָאה ןָאגאוו ןיא םעליוא רעד

 טנאָיצילָאּפ רענעלאפעגמוא רעד זיב .טיזאראּפ םעד סעלָאלק רָאּפ א ןבעגעגוצ טייז

 ןופ יוזא ןוא .ַײוװמארט ןטייווצ א ןיא רעבירא עיסאט ןיוש זיא ,טּפאכעג ךיז טָאה

 ,ןארָאטסער ןיא טכארבעג םעלָאשעב רעייא יד טָאה יז זיב ,ַײוומארט וצ ייוומארט

 -עגרעבירא ןטנעמוקָאד יד ןענַײז ןטרָאד ןופ .עקסלעטיוו לטע טעבראעג טָאה'ס ּוװ
 .ןעדגיוו וצ ןרָאװעג טלקעּפ

 "עג רעד ןעמוקעגרָאפ זיא'ס ןעוו טקנוּפ ,ָאטעג ןיא ןעמוקעגנָא עיסאט זיא טציא

 ןדייל עשילארָאמ ןופ רעטרעצעגסיוא ןא ,םוילב רעקירָאטסיה רעד .טאר רעמייה

 ףא עיגרענע ןופ טַײקכעלקירדסיױא רעטיהעגסיוא טימ רָאנ ,גנוקירעדינרעד ןוא

 "יו ןטנפָאװאב ןגעוו גָאלשרָאפ םעד ןעמונעגפוא טָאה ,טכיזעג ןטרעגַאמענּפָא םעד

 "עג רעשידִיי רעטלארוא רעד ןופ ץנעצסינימער א טימ טרעטסַײגאב ,דנאטשרעד
 .יבאקאמאה עדוהעי ןופ ןטַײצ יד ןיא עטכיש

 ךיז ןבָאה'ס .סנטָאש-רעיורט יד ּפָארא ןענַײז טכיזעג ןטרעגָאמעגסיוא ןַײז ןופ

 -פוא םיא ןיא טָאה'ס .ןגיוא יד טַײקיטכיל רעסייה ןימ אזא טימ ןדנוצעגנָא םיא אב

 ,עטיב 1
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 -ילימ רעצנאג רעד טימ טסימרוטשדנאל רעשיכיירטסע רענעזעוועג רעד טזיורבעג

 ,טייקטרירטשומסיוא רעשירשט

 ןגעק ץושבלעז-רעטעברא עטשרע יד טריזינאגרָא ךָאד טָאה ,רָאטקָאד ,ריא ---

 .רעדנאסקעלא טנָאמרעד םיא טָאה -- ,םלעכ ןיא ןעמָארגָאּפ

 ןוא םָארגַאּפ רעשידִיי רעכעלסנדרָא ןייק טינ ,רעדנאסקעלא טניירפ ,זיא סד ---

 םעד ןוא ןדִיי ןשיווצ עמָאכלימ .עמָאכלימ --- ויא סָאד .ץושבלעז ןופ שגארפ ןייק טינ

 טעוװ עמָאכלימ רעקיזָאד רעד ןיא ןוא .טיוט ףא ןוא ןבעל ףא .טלעוו רעד ןופ ןעילאט

 ,טלעוו רעצנאג רעד רָאנ ,טאק ןשישטייד םעד רָאנ טינ ןרעוו רָאלק ןטראד סעּפע

 ,קלָאפ איו ,ןלאפ רימ ןלעוו ,ןלאפ עמַאכלימ רעקיזָאד רעד ןיא ןלעוו רימ ביוא עליפא

 דעוװַאק ןראפ רָאנ טינ סגייא-ףא-סנייא ןכַײלג-טינ א ןיא ןעגנאגעגסיורא זיא סָאװ

 רעד לַײװ ,טַײהשטנעמ רעצנאג רעד ןופ דעװָאק ןראפ רָאנ ,קלָאפ ןשידִיי םענופ

 .רעקלעפ עלא ןופ רָאנ ,ןדִיי יד ןופ עניוס רעד רָאנ טינ זיא עניוס

 "כָאנ טָאה עיסאט .םוילב רָאטקָאד םעד טרעהעג טַײקטּפאכראפ טימ ןבָאה עלא

 עקימאלפ ענַײז ןיא טנַאמרעד ךיז ןוא טרָאװ רעדעי ךָאנ ןגיוא יד טימ טלטניּפעג

 .טעטיסרעוװוינוא-סקלָאפ ןשידַיי םעד קידנכוזאב ,טרעהעג טָאה יז סָאװ ,סעיצקעל

 :ףורסיוא ןא ןסירעגניירא ךיז טָאה טַײז רעד ןופ ץעגרע ןופ

 !ןבראטש קידריוו ןוא ןבעל קידריוו ---

 ,טַײז רענעי ןיא ןָאטעג דנעוו א ךיז ןבָאה רעלדרערעטנוא יד ןופ ןגיוא יד

 א ,ןאמגערב רָאטקַאד םעד ןעזרעד ןבָאה ןוא ,לָאק סָאד ןעגנאגעג זיא'ס ןענאוונופ

 רענעזעוועג א ךיוא -- רעכעלטימעג ןוא רערעטנומ א ,רעקיציײלּפטיײירב א ,רעכיוה

 םענייז ףורסיוא ןקיזָאד םעד ןגעקטנא ןוא .יימרא רעשיכַײרטסע רעד ןופ רָאיאמ

 :רעטייווצ א ןָאטעג ילפ א טָאה

 .ןָאפ רעזדנוא ףא טצירקעגסיוא ןרעוו ףראד סָאד ---

 ,טרָאװ סנרעדעי ץראה ןיא ךיז אב סםרירטסיגער עיסאט טָאה -- ,שועדאט --

 ;טצעזעגרָאפ טָאה שועדאפט ןוא

 טַײקכעלטַײהניײא יד קורדסיוא םוצ ןעמוק ףראד דנאטשפוא ןקיטציא םעניא --

 ןיא טינ ןפמעק ןדִיי יד .טנָארפ רעלאנָאיצאנ ןייא .ןקאילַאּפ יד ןוא ןדִיי יד ןופ

 ראפ רָאנ ,יײז ןפמעק ןסאג עשידִיי יד ראפ רָאנ טינ ןוא ,טרילָאזיא ַאטעג רעד

 רעד ףא גנוצנאלפ עדמערפ ןייק טינ ןענַײז ןדִיי יד .ןלױּפ ץנאג ןיא טייהיירפ רעד

 טפאשטריוו רעד ןופ ןוא רוטלוק רעד ןופ רעיובטימ ןענַײז ןדַיי .דרע רעשיליוּפ

 ,סעיציױָאּפ-טכאלש ערעזדנוא ףא יו ,ָאטעג ןיא ָאד טָא ףוא ןטערט רימ .ןליוּפ ןיא

 ףמאק רעטרילָאזיא ןייק רעבָא ,גירק ןצנאג םעד ןיא עשיגארט עמאס יד ןענייז סָאװ

 "ער רעד יװ ,וורעזער רעזדנוא .עיציזָאּפ א זיולב זיא סָאד ,ָאטינ זיא םזישאפ ןגעק

 "אב ךיז ןפראד רימ .דנאבראפנטצווָאס רעד זיא ,עטקירדרעטנוא עלא ןופ וורעז

 -גטעוװַאס רעד .עניוס םאב דנאלרעטניה ןיא עפורג עטלגנירעגמורא ןא יוװ ,ןטכארט

 ןדנוא וצ טפירט םיא ןופ .רערעזדנוא זיא דלאוו רעד .ףליהוצ זדנוא טייג דנאבראפ

 טימ יוװ ,דלאוו טימ רימ ןעמעטָא ,ָאטעג רעטראטשראפ רעד ןיא ,ָאד .רעוועג ןיירא
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 רעקיצנייא רעד זיא סָאד -- דנאטשפוא .דנאטשרעדיוו רעטנפָאװאב .ףָאטשרעױז
 | ,געווסיוא רעקידריוװ

 טייקנטלאהעגקירוצ רענעטלאהאבראפ א טימ טָאה "דנוב, ןופ רעייטשרָאפ רעד
 ,טַײקעג עגאל רעשיגארט רעקיטציא רעד ןיא ךָאנ

 ךיז טימ יװ טאמיק רע טָאה --- ?דנאטשפוא ?דנאטשרעדיוו רעטנּפָאװאב --
 -- .עטלמאזראפ עלא ןופ טַײקטיײרג עטלגילפעגפוא יד קידנעעז ,טריטוקסיד ןיילא
 ?טַאר-עייכ עשיטסישאפ יד רעמ ךָאנ ןציירפוא טינ סע טעװ יצ רעבָא

 זיא ָאד -- ,קעטעמ טרָא םענופ ןבעגעג סיר א ךיז טָאה -- ,שאמאק רעוואכ ---
 -ץייגיוּפ טינ ,עלילָאכ ,לָאז עמ יוזאיוו ,םעד ןגעוו טופסיד רעשימעדאקא ןייק טינ
 -נארט-טכאלש א זיא ָאד .טקנוּפ-עדנאמָאק א זיא ָאד .םזישאפ םעד ןַײז דעװַאקעב
 טדנעוו זיא ,עריומ טָאה ריא ביוא .רעַײפ :עדנאמָאק יד ןייג טעוו ןענאדנופ .ייש
 ןבעג ךיז טסייה ריא רעדָא .עגילאמ א ןגעוו ,שינעטלעהאב א ןגעוו באטש םוצ ךיז
 .עבאגפוא ןא ןוא רעוועג

 יז טכאמ לָאק ןַײז ןופ טייקבראה יד ,לָאמ ןטשרע םוצ עיסאט טרעה ןקעטעמ
 -ראפ םעד ןופ ןייג טשינרַאג ריא ראפ לָאזיס זא ,ןָא יז טגנערטש ןוא ךעלגעוואבמוא
 רעקיקענטראה רעד טָא ,רע סָאװ ,רעכעלמייה ןעוועג סעּפע ךיוא זיא ריא .ןרָאל
 םיא טסעמ יז .ןעמעלא טימ ,ייז טימ .ָאד זיא ,יימרא רעשינאּפש רעד ןופ ןאטיּפאק
 ןוא ןרעדנאסקעלא ןגעק םיא טלעטש ןוא קילב ןעמעראוו א טימ ,ןטוג א טימ ּפָא
 ןיילא ךיז וצ טלקַאש ןוא .םוילב רעקירָאטסיה םעד ףא קוק א טּפאכ יז ;ןשועדאט
 ;ּפָאק ןטימ

 -ראפ ריפ רימ ןבָאה ָאד ,באטש-לארענעג רעזדנוא ,רע זיא ,סע טסייה ,סָאד --
 ןטימ לקָאש א טיג ןוא -- ,עשיכַײרטסע עטלא יד .סענירטקָאד-עמָאכלימ ענעדייש
 א -- וּפָאק ןטימ לקָאש א רעדיוו ןוא -- עשיליוּפ יד .ענעלאפעגכרוד א --- :ּפָאק
 .ענעגייא יד --- רָאנ זדנוא טבַײלב ...ןרעיודאב םוצ -- עשינאּפש יד .ענעלאפעגכרוד
 ךָאנ ןָאק יז ..טינ ךָאנ ןעמ טסייוו סָאד ..ָאטעג רעד ןופ ענירטקָאד-עמָאכלימ יד
 גנוראפרעד רעד ףא ןציטש ךיז טעוװ יז ןעוו טּפיוהרעביא ...ןשארעביא סעּפע טימ
 ןוא טומ ןליוה ןופ ענירטקָאד-עמָאכלימ יד -- רענאזיטראּפ עשיטעווָאס יד ןופ
 ,שעפענ-סעריסעמ

 ,ןצראה ןפא םעראוו ריא טרעוו עס ןוא ,עטלמאזראפ יד ףא ,עיסאט ,טקוק יז
 עקיטכיזמוא ךיז ןעיצ ייז ןופ יװ ,טליפ יז .עניוזא ןענַײז רעלדרערעטנוא יד סָאװ
 טליפ יז .טלעוו רעד ףא ָאד זיא סָאװ ,ןטסנביוהרעד ןוא ןטסנעש םעדלא וצ ןגעוו
 יז .קלָאפ ןצנאג םענופ עכָארב יד רעמיצ ןשידרערעטנוא םעניילק םעד טָא ןיא
 ,ןטונימ עקידנדיישטנא יד ןופ טייקכעלרעַײּפ עשיגארט יד טליפ

 ,גנוגעוואב סנרעדעי ןוא םעטָא סנרעדעי רעטַײװ טגנילש יז
 טַײקנכָארבעגמוא יד ןקיטעטשאב ןייגפוא ןגרָאמ ןלעוו סָאװ ,יד ,ייז ןענַײז טָא

 -רעד ריא ןעמ טָאה זַײװדניק .ךיז ןטכַײל ייז .ןענַײז יז ןייש יװ .ָאטעג רעד ןופ
 ענעסירענּפָא ןיא .ייז ןענייז טָא .םיריוביג ןגעוו רעדיל ןעגנוזעג ןוא סעסַײמ טלייצ
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 רעקוװאלצָאלװ סָאד ,עיסאט ,ןיילא יז ןוא ,ןגיוא עקידנענערב טימ רָאנ .םישובלאמ
 ?ןעוועג עכיוז סע יז טָאה סָאװ טימ ?ייז ןשיווצ ךיוא זיא ,לדיימ

 זייוודניק ...ןבעל סָאד ןבעגּפָא זיאס טכַײּפ יװ ,ןליפ ןָא זייווכעלסיב טבייה יז
 -רעד ריא ןעמ טָאה ,דלאוו ןיא ,טציא .ןעניװטָאב ןגעוו טלייצרעד ריא ןעמ טָאה
 ,קעטייוו ןייק טינ ,ךעלניישראוו ,טליפ עמ .עקסנאימעדָאמסָאק עיאז ןגעוו טלייצ
 סָאד ,סע טעז עמ ןעוו .ןפיל יד ףא *קלָאפ, ןעמָאנ ןטימ ןבעל סָאד ּפָא טיג עמ ןעוו
 עמ ןוא ,סעלאק יד ןוא ,רעדניק עניילק יד ןוא ,סעטאט יד ןֹוא ,סעמאמ יד ,קלָאפ
 זא ,סיוא ךיז טכאד עס ןוא .סעכמיס ערעייז טליפ עמ ןוא ,רעדיל ערעייז טרעה
 עיסאט טיג -- ,ָאד ןציז סָאװ ,יד ןופ םענייא ןדעי .סענעסאכ ןענַײז טַײװ ץעגרע
 ..עמאמ א ןוא עלאק א ןוא .רעטסעווש עכעלביַיל א ןָא ךיז יז רעק --- ,טכארט א
 טָאה טָא רָאנ ..,ןַיּפ ןייא ןופ ,טיונ ןייא ןופ ןרָאװעג ןריובעג ךעלקריוו ןענַײז ייז טָא
 :?דנוב, םענופ רעייטשרָאפ םעניא טעזירהעגניירא רעדנאסקעלא ןיֹוש ךיז

 -אגעל יד ןטלאהּפָא ןווּורּפ ףראד עמ זא ,שאמאק רעוואכ ,ריא טלאה רעשפע ---
 יד ?טראכיירג רָאטקָאד רעד ןעגנודעגסיוא טָאה ןשָארפ ןָאפ אב סָאװ ,סעיציזַאפ טל
 -יזָאּפ עלאגעל יד ?טארנעדוי רעד טלדנאהעגנייא טָאה סע סָאװ ,סעיציזַאּפ עלאגעל
 ןופ ןכאמ עָאר-עַײכ יד טעוװ לקיטרא ןא ראפ ךָאנ סָאװ ?ץאלּפ-גאלשמוא םענופ סעיצ
 ,טסווואב ןיַיז ךַײא לָאז זיא ?ןציירעצ יז ןלעוװ רימ ביוא ,ףייז ץוכ ,רענייב ערעזדנוא
 "אמ ןוא סעטאט ערעזדנוא ןופ טכאמעג עָאר-עַײכ יד טָאה ףייז זא ,שאמאק רעוואכ
 ,טציירעצ יז ןכָאה רימ לַײװ ,ראפרעד טינ רעדניק ןוא רעטסעווש עדעזדנוא ןופ ,סעמ
 ריא זיא'ס לַיײװ ,ראפרעד .טלעטשעגנגעק טינ ריא ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,ראפרעד רָאנ
 ןיא ןוא טארנעדוי םעד ןרעפעלשראפ ,ןטראכיירג ןעלדנאהנייא רעווש ןעוועג טינ
 טעװ ,ןציירעצ טינ יז טעװ ריא ביוא זא ,גנונעפָאה ןופ קנופ א ןצלעמשנייא ךַײא
 רעבָא ...ןראנּפא טביולרעד עלא ךיז טָאה ריא לַײװ ,ראפרעד ..,ןסעפוא טינ ךַײא יז
 ,ךַײא רעביא קלָאפ סָאד ןעמוקמוא ףראד .סָאװראפ ?קלָאפ סָאד קידלוש זיא סָאװ
 ןַײז ןוא ץלָאטש ןַײז ,ןליוו ןַײז ןקירדסיוא טנַאקעג טינ טָאה ריא לַײװ ,ףָאש יד יו
 ?ןלעטשנגעק ךיז ןדנעטשמוא עלא ןיא ןענָאק ןַײז ןוא סענַאשקא

 ךיז טָאה --- ,עָאר-עײכ יד ,ןציירעצ טינ יז ףראד עמ זא ,טלאה ריא ביוא ---
 -עדָאפ יד ףא :ךיילג ןגָאז רעשפע ריא טנָאק זיא --- ,קעטעמ ןָאטעג זָאל א רעדיוו
 םוצ ןלעטשוצ ךיז ןלָאז ייז ,ָאטעג ןופ ןדִיי יד טקישעג טָאה שַארפ ןָאפ סָאװ ,ןעגנור
 יז ךעדָא ,ןייגסיורא ,גנוניימ רעיא טיול ,ייז ןפראד ,ןרעװ טריטרָאּפעד ףא ץאלּפ
 ?אטעג ןיא ,ָאד ןביילב ףא ןעלטימ ןעמענָא ןפראד

 .ןרעפטנע טעוװ רע סָאװ ,טראוועג ןבָאה עלא .ןגיוושעג טָאה שאמאק
 ןעמונעג עטלמאזראפ עלא ןופ קורד ןרעטנוא רע טָאה -- ,ךיז טייטשראפ --

 ..ןרעוו ןטימעגסיוא לָאז עיצאטרַאּפעד יד ,ץלא ןָאט ףראד עמ -- ,ןעלמאטש
 ןוָאלרעד טינ --- .יוועלראב ןפורעגּפָא ךיז טָאה -- ,ץלא טינ ךָאנ זיא סָאד --

 קלָאפ םענופ םינָאילאט יד גירק א ןרעלקרעד ןוא ,סנייא זיא עיצאטרָאּפעד ןייק
 ןא ןבעג זדנוא ןופ טרעדָאפ ָאטעג יד .שרעדנא סעּפע זיא טנאה ןיא רעוועג טימ
 רימ זא ,ןרעפטנע רימ ןפראד ?טינ יצ ,גירק םעד טָא רימ ןרעלקרעד יצ :רעפטנע
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 ןרעה זדנוא ןלָאז'ס ,םָאר-לָאקעב ןוא ןפָא ןגָאז ןפראד רימ .גירק א ָאי ןרעלקרעד
 טימ סָאװ ,געוו א ףא ףורא ןעייג רימ זא -- ,עטקינַײּפראפ יד ןוא עקידעבעל יד
 .ןעגנוגנידאב ערעדנא ןיא ןענאּפש טלָאװעג זדנוא ןופ רעכעלטיא טינ טלָאװ םיא
 םעד ,געוו ןקיצנייא םעד .ןכאמטימ ןומ רעטציא םיא טעװ רענייא רעדעי רעבָא
 רעוועג טימ רָאנ .טיוט םעד ךרוד זא ,ךעלגעמ .דעװַאק וצ זדנוא טריפ סָאװ ,געוו
 !טנאה ןיא

 טָאה -- ףטכאלש ךרוד !טיוט םעד ךרוד טינ רָאנ .טנאה ןיא רעוועג טימ ---
 טציא -- ,טרעזאכעגרעביא רע טָאה -- ,ןבעל םעד ראפ -- .קעטעמ טכיראפ םיא
 ערעזדנוא .סעיצאקיפיטרָאפ עשידרערעטנוא ערעזדנוא ןעיוב ןטערטוצ רימ ןפראד
 אב טכאדראפ ןייק ןפורסיורא טינ לָאז'ס יידעק ןוא .ןטקנוּפ-ץוש עשידרערעטנוא
 -ןגעק ןעיובסיוא ךיז ןביולרעד עשָאקאב א טימ ןדנעוו ךיז ןעמ ףראד ,ןשטַײד יד
 -אכ ןעילפנָא-טּפול עשיטעווָאס יד סָאװ ,םעד טימ ןריוויטָאמ ;ןשינעטלעהאב-טפול
 ,רעביא טפָא רעייז ךיז ןרעז

 -נירּפשרעביא טרעהרעד ךיז ןבָאה -- ?ןעמעוו וצ ןוא ?ןדנעוו ךיז לָאז רעוו --
 .ןגארפ עקידנעג

 --- ,ראסימָאק-ָאטעג ןשישטַײד םענופ רעטערטראפ םוצ ןעמ ףראד ךיז ןדנעוו --
 עשידִיי א ןלייטסיוא ףראד עמ -- .רעדנאסקעלא טַײקיור ןגָארטעגניײרא ךַײלג טָאה
 -רעטנוא עשישטַײד יד ףא ןעמונראפ ןענַײז סָאװ ,יד ,רעטעברא ןופ עיצאגעלעד
 -ערעטניראפ טניה עשיטסישאפ יד לַײװרעד ךָאנ ןענַײז ןבעל רעייז ןיא .ןעגנומענ
 ךַײלג רימ ןפראד טציא ןוא ,ןביולרעד ןלעװ ייז זא ,גנונעפָאה א ָאד זיא .טריס
 .ןעלטימ ןגעוו סולשאב א ןעמענָא

 טארנעדוי ןפא ןגיילפורא --- .שועדאט ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ,עיצובירטנָאק --
 -רָאפ עשידרערעטנוא ערעזדנוא ןעיוב ףא --- סעטָאלז ןָאילימ א --- עיצובירטנָאק א
 עכעלגעמראפ יד ףא לענַאסרעּפ עיצובירטנַאק ןגיילפורא ךיוא ןוא .סעיצאקיפיט
 שירטקעלע טימ ייז ןגרָאזאב ,סענמָאקאטאק ןענעדרָאנַײא ןפראד ןלעוו רימ .ןדִיי
 ןוא לייה וצ לייה ןופ גנעגכרוד טימ ןוא עיצאיליטנעוו טימ ,רעסאוו טימ ןוא טכיל
 ,טַײז רעשירא רענעטָאבראפ רעד ףא דרערעטנוא רעד ךרוד גנאגסיורא ןא טימ
 רעד .רעוועג ןעלדנאהנַײא סָאד ןקראטשראפ ןוא ,ךַײלג גנויוב רעד וצ ןטערטוצ ןוא
 .ָאש קיצנאווצ ןוא ריפ --- רימ ןעמיטשאב עיצובירטנָאק יד ןענָאמפוא ףא ןימרעט

 ףא עיסאט טקוקעג טָאה ,עטעשזָארָאװראפ א .,דנע וצ ןעגנאגעג זיא טאר רעד
 --- ןליוו ןייא ןיא ןצלַאמשעגפיונוצ טציא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ענעדיישראפ יד טָא
 ןעמענָא ןכָאנ זא ,טליפרעד טָאה ןיילא יז ןוא .טנאה ןיא רעוועג טימ ,ןגָאלש ךיז
 ףא ןָאט יצ ןייק ןענָאק טינ ןיוש יז טפארק םוש ןייק טעװ סולשאב ןקיזָאד םעד
 -עג יז זא ,טליפרעד טַײקנדײשטנא רעצנאג רעד טימ טציא טשרע טָאה יז ,קירוצ
 סָאװ ,עטלמאזראפ יד ןופ ןליוו ןטילגעגנָא םעד טָא טרעהעג יז .ךיז רעמ טינ טרעה
 ,קלָאפ םענופ ןליוו רעד זיולב ןַײז ןָאק

 ןענָאמפוא ףא ָאש קיצנאווצ ןוא ריפ ןופ ןימרעט ןפא ןעוועג םיקסאמ ןענַײז עלא
 עכעלגעמראפ יד ףא ןוא טארנעדוי ןפא טגיילעגפורא טרעוו סָאװ ,עיצובירטנָאק יד

364 



 רעדנאסקעלא טָאה טאר ןשידרערעטנוא םעד ןסילש ןראפ רָאנ .ָאטעג רעד ןופ ןדִיי
 :עטלמאזראפ יד וצ טדנעוועג ךיז

 ןופ עגארפ יד ןזייל טינ ךָאד טעװ עיצובירטנָאק ןָאילימ רעד !םירייוואכ --
 אב .יקסװָאראמָאק לארעגעג רעד ךיז טניפעג עשראוו ןיא זא ,טסייוו ריא .רעוועג
 סלא ךיז טריראלקעד רע .ןלאנעסראזרעוועג עסיורג ךיז ןעניפעג טנעה יד ןיא םיא
 טנעה יד ןיא םיא אב .ןלױּפ ןיא יימרא רעשידרערעטנוא רעד ןופ רידנאמָאק-טּפיוה
 רעסיוא ,ןפרָאװעגרעטנוא טינ םענייק זיא רע .ןעמוס-טלעג עסיורג ךיוא ךיז ןעניפעג
 רעד ראפ רעוועג ןגירק ןלעוװ רימ זיב .ןָאדנָאל ןיא גנוריגער רעשיטנארגימע רעד
 -עוואב ןָא טגיל סָאװ ,רעװעג סָאד ןעמוקנגעקטנא טנָאקעג זדנוא טלָאװ ,עיצובירטנַאק
 רָאפ גייל ךיא .יקסווָאראמָאק לארענעג םענופ ןלאנעטרא יד ןיא ץאזמוא ןָא ןוא גנוג
 םעד טימ ןָאט וצ סעּפע ךעלקריוו טָאה רע ביוא .םיא וצ ךיוא ףליה ךָאנ ןדנעוו ךיז
 זא ,ןייטשראפ רע טעװ ,ןסערעטניא עלאנָאיצאנ ענייז טימ ןוא קלָאפ םענופ לריוג
 ייד יד ןגעק ףמאק םעניימעגלא םעד ןופ לייט א זיא ָאטעג ןיא ףמאק רעזדנוא
 רעכַײלג א ןיא ךיז ןגָאלש רימ זא ;ןלױּפ ןסערפעגפוא ןבָאה סָאװ ,ןטסישאפ עשישט
 .טַײקיגגעהּפָאמוא ריא ראפ ןוא טַײהיירפ סנלױּפ ראפ ,דעװָאק סנליוּפ ראפ סָאמ

 ןבָאה עלא ,קנאדעג םעד טפאכעגפוא טַײקליטש רעכעלרעייפ ןיא ןבָאה עלא
 טגיל ,לייה רעשידרערעטנוא רעד טָא ןופ טנעָאנ ןצנאגניא ,ָאד טָא זא ,טליפרעד
 ןייגסיורא ןענָאק ןוא ןענעּפָאװאב ןַייז-וצ-ףראד'ס-יוו ךיז טייקכעלגעמ עלאער יד
 זיא ,ךעלדיימראפמוא ןַײז טעוו'ס ביוא ,ןוא טנאה ןיא רעוועג טימ עניוס םעד ןגעק
 ...ןשטנעמ יו ,ןבראטש ןענָאק סעכַאּפאה-לָאכעל

 ,טמיטשעגוצ עלא ןבָאה טַײקליטש רעקיטכרָאפ א ןיא
 דנאטשאב ןיא יקסװָאראמָאק לארענעג םוצ עיצאגעלעד א רָאפ ךיא גליל ---

 ,ןשועדאט ןוא ןקעטעמ ןופ
 "דרערעטנוא ייווצ יד טָא ףא דעווַאקאה-סאריי טימ טקוקעגמוא ךיז ןבָאה עלא

 .ןרעדנא ןטימ רענייא טקוקעגרעביא ךיוא ךיז ןבָאה שועדאט ןוא קעטעמ .רעל
 רעד ןיא טַײקבראה טימ טגערפעגרעביא רעדנאסקעלא טָאה -- ?ןעמונעגנָא ---

 ,םיטש
 -עג ךעלקריוו טלָאװ רע יו ,למרומעג א טרעהרעד ךיז טָאה -- ,ןעמונעגנָא ---

 ,דרע רעד רעטנוא ןופ ןעגנאג
 ןיוש ךיז טָאה רענייא רעדעי .עטלמאזראפ יד טלגילפאב טָאה גנונעּפָאה עַינ א

 ךיז טָאה רענייא רעדעי .ןלאנעסרא-רעוועג ענעגרָאבראפ יד וצ טנעָאנ טליפרעד
 ,טגּפָאװאב טליפרעד ןיוש

 עיסאט טלקַאשעג ענעטכיולעגפוא ןא טָאה -- ,ןעמוזעמ --- רעוועג זיא ָאד --
 ךַָאד ןַאק רע .יימרא רעשיליוּפ רעשידרערעטנוא רעד ןופ רעריפנָא ןא --- .ּפָאק ןטימ
 ןוא .טנעמיגער ןשידרערעטנוא ןא םענַײז יװ ,רעלדנעטשפוא-ָאטעג יד ןצונסיוא
 עמ .רעוועג ןבעג רע טעװ עדאווא .ןבשזעכ ןַײז ףא ןייג ןלָאז ןטכאלש ערעזדנוא
 -עג טינ ךיז עיסאט טָאה -- ,םיא וצ ןדנעוו ךיז ביײהנָא עמאס ןופ טפראדאב טלָאװ
 ,גנוקיטעּפשראפ יד ןַײז ?כיומ טנָאק
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 -- לארענעג םוצ ןוא .עיצובירטנָאק ךָאנ -- טארנעדוי ןיא :ןעמ טייג זיא ,ונ ---

 .קעטעמ ןוא שועדאט ..,עיציטעּפ א טימ

 .עכַָארב טימ ןוא גנונעפָאה טימ םיכילש ייווצ יד ףא טקוקעג ןבָאה עלא

 ןיא ןזיוואב ךיז טָאה ,ןעגנאגעגרעדנאנאפ ךיז ןענַײז רעלדרערעטנוא יד רעדיייא

 ןעמ טָאה ןגיוא ןייק .ןלאפעגנייא ןקאב יד .ץראווש ןעוועג זיא רע ,ןסָאנ ריס רעד

 -אט -- ןרעדנאסקעלא ךָאנ .םיא וצ ןּפָאלעגוצ זיא רעדנאסקעלא .ןעזעגסיורא טינ

 .טרָא ןַיז ףא טרענייטשראפ ןבילבעג זיא קעטעמ .שועד

 ןיא ןיוש רע טלָאװ רעמ יו ,טמעטָאעגסיױא רעדנאסקעלא טָאה -- ?סָאװ ,ונ ---

 ,טאהעג טינ טשינרָאג ןעגנול יד

 "טּפ סנעמעלא .,טרָאװ ןצרוק םעד טָא ףא טעליסעגנָא ךיז ןבָאה ןגיוא סנעמעלא

 :טנאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ א טָאה ןסָאנ ןוא .ןגיוצעגסיוא ךיז ןבָאה רעמענ

 ...טגיילעגקעווא ןעלדיבָאק ---

 ;:םעטָא םעד טּפאכעג םיוק טָאה רע

 ..טגוה רעד ,טצכערקעג לסיב א רָאנ טָאה רע ...ךיוא ןעניקלאמ --

 -קעלא אב לָאק סָאד ןסירעג לגרָאג םענופ ךיז טָאה --- ?קעוואלס זיא ּוװ ןוא ---

 ?קעוואלס -- .ןרעדנאס

 :טייקרעטיב ענעקורט לסיב א ןעגנולשעגּפָארא טָאה ןסָאנ

 ..ןלאפעגכרוד זיא קעוואלס --

 ןעמעלא אב .רעטרע ערעייז וצ עטדימשעגוצ יוװ ,ןייטש ןבילבעג ןענַײז עלא

 א ןלוקסומ יד ןבָאה ןרעדנאסקעלא אב .ןשָאל סָאד ןעמונעגּפָא עלַײװ א ףא טָאהי

 טרעהעג ןעמ טָאה ןייצ יד ןופ ץירק א .םענָאּפ ןקינייב ןטיירב םעד רעביא ןָאטעג ייג.

 רעד ןיא ץעגרע טקוקעג ןגיוא עטכאמראפ-בלאה טימ טָאה קעטעמ .ןשועדאט אב;

 ,ץבערק א ךיז ןיא ןטלאהעגנייא טָאה סע רעוו -- עקירעביא יד ןוא ,שינרעטצניפ-

 ןיא טקאהעגניירא ןעוועג ןענַײײז סָאװ ,ןגיוא יד ןבייהפוא טלָאװעג טינ טָאה סע רעווו

 ,לטגיּפ ןייא

 -נאסקעלא טגערפעג ,םענַאּפ ןרעביא ןלוקסומ יד קידנגָאי ,טָאה -- ?טבעל רֶע =

 .ןענעסָאנ ףא קידנקוק טינ ,רעד

 ...ןטעדנוווראפ א ...ןקידעבעל א םיא ןעמ טָאה טּפאכעג --

 .טַײז רעדנא ןא ןיא ןעגנאגעגקעווא רענייא רעדעי זיא למוט ןטסדנימ םעד ןָא

 קילגמוא רעד ןעמוקעגרָאפ זיא'ס יוזאיוו ,ןלעטשרָאפ טימאב ךיז סָאה רעדנאסקעלא

 ..טוגימ רענעבעגעג רעד ןיא ,.טציא םיא טימ טעשעג סע סָאװ ןוא ןקעוואלס טימ

 ןא טרָאד ןעוועג זיא יצ ?םייה רעד ןיא םיא אב םעד ןגעוװ ןיוש ןעמ טסייוו יצ

 םוש ןייק רעשפע ןענַײז רעדָא ?ןעמוקרָאפ טשרע יז טצוװ יצ ,ךַײלג גנוכוזרעטנוא

 ..?ןעמוקרָאפ סעּפע טכאנאב ךָאנ טעוװ רעשפע ןוא ..?ןאראפ טינ םיא וצ םייהא ןיוּפש

 רעטלא רעד ןעגנאגעגסיוא טכאנ רענעי ןיא זיא םייה רעד ןיא ןקעוואלס אב ןוא

 יד .שיט ןפא טנאה יד טראּפשעגנָא קידנציז ,ןברָאטשעג זיא רע ...עיראכז רעדנילב

 ןעוועג ןענַייז ייז יו ,ןבילבעג יוזא ןענַייז ןעלּפאצראווש עטיוט עכעלגעוואבמוא

 זיא רע .ןעגנאהעגּפָארא זיא טנאה עטייווצ יד זיולב .גנורעדנע םוש ןייק ןָא .רעירפ
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 טכארטעגרעביא ןוא טכארטעג ץלא ךָאנ טלָאװ רע יוװ ,רענעגנאגעגסיוא ןא ןסעזעג
 ןרעוו וצ טקישעגּפָא ץאלּפ םוצ ןלעטש רעּפיקמָאי ךיז ףראד עמ סָאװ ,םעד ךעיוקימ
 ..טעברא ףא ץעגרע

 טָאטשנַא .דרע רעד ףא טגיילעגקעװא ןקָאז ןדנילב םעד ןעמ טָאװ רעטעּפש
 "גגעל א יוװ ,ןדנובעגרעביא ןוא ריפאַּפ ןיא טלקיוועגנייא םיא ןעמ טָאה םיכירכאט
 זָאילביב רענעזעוועג רעד טָאה רעווייק א טארגעדוי ןיא ןלעטשאב .קעמולק ןכעל
 טָאה סע רעדייא ?ןלָאצאב רע טעװ טָאװ טימ .טנַאקעג טינ רעלדנאס יווייל רעקעט
 ןגָארטעגסיױרא םיכירכאט ענעריּפאּפ יד ןיא סעמ םעד ןעמ טָאה ,ןגָאט ןביוהעגנָא
 ןלעוו עטימאה-ייסיונ ערוועכ יד .רעיוט ןראפ טגיילעגקעווא םיא ןוא ןסיורד ןיא
 "קטווא ןוא ןעמענוצ םיא יז ןלעוו ,ןגָאט טעזו'ס ויב ןוא ,עווצימ ןייק ןדיימסיוא טינ
 ,טרא ןקיליײה ןֿפא ןגָארט
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 רעיוט ןבעל סאג רעטיוט רעד ףא ךיז ןבָאה ,קיטכיל ןרָאװעג ךָאנ זיא'ס רעדייא

 -ףאטסגעּפשעג רָאּפ א טלעטשעגּפָא ,טגניווועג טָאה רעלדנאס יווייל ּווװ ,זיוה םעד ןופ

 רעוװיטאטרָאּפ א ןופ טסאל רעד רעטנוא ענעגיובעגגייא לסיב א ,ןעניושראּפ עקיט

 : .עמימ

 -אב א ,ענענָאטעגסיױא ןא .סעמ רעסיורג ןייא יוװ ,ןגעלעג זיא ָאטעג עצנאג יד

 "יא יו ,רעקיטשנכָארב עקידנעשטראסטסיורא טימ ,טלצוװ רעד ןטימניא עסעוועבאר

 טגילעג ךיז סָאה גָאט בייהנָא ןופ טַײקיטכיל יד .,דנעל-ןוא"קור ענעכַארבעגרעב

 ...טיג יז ןעמ טקרעמאב יצ ,טעוונאגעג ךיז םלָאװ יז יו ,םאזננאל ָאטעג רעד ףא

 טָא ,רעטייווצ א ןופ -- טָא ,טנאוו ןייא ןופ ןטָאש א ןעמונעגּפָארא יז סָאה טָא

 -גייא ןא ןיא טעוונאגעגניירא ךיז יז טָאה טָא ,קורב ןבלאה א טלעהעגסיוא יז טָאה

 ןכעלגנעל א ןליהעג-טכאנ יד ןופ טקעדעגּפָא יז טָאה טָא ןוא ,ףיוה ןטרעגלאוועג

 .ריּפאּפ ןיא ןטלקיוװעגנייא ןא ,קעמולק

 ןיא ךיז קידנקוקמוא ,ןעגנאגעג ךיוא ןענַײז ןעניושראפ עקיטראטסנעּפשעג יד

 רעכעליורג רעד ףא טקוקעג טציא ןבָאה ייז .טינ ייז ןעמ טקרעמאב יצ ,ןטיַײז עלא

 ,ןגָארטּפָא דלאב ייז ןגעוו ןָאק סָאװ ,רעריּפשסיוא ןא -- עניוס א ףא יו ,טכיל-גָאס

 טָאה עשָאבלאה יד ,ָאש-ליצילָאּפ רענעטַאבראפ רעד ןיא םורא ָאד ךיז ןכיילש ייז זא

 טלקיוועגנייא ןענַײז ייז זא ,טכאדעג ךיז טָאה סע ,רעמענעּפ ערעייז טקעדראפ טאמיק

 טענופ טדיישרעטנוא טינ ךיז טָאה ןדלָארט ערעייז ןופ רילָאק רעד ןּוא ,סנטָאש ןיא

 יו טינ קורדנייא ןא טכאמעג ןבָאה ערעייז ּפעק יד .רעמענעפ ערעייז ןופ רילָאק

 "געב יד ןופ .ןליהעג עלעקנוט ןיא עטלקיווראפ יוװ רָאנ ,ןעלטיה טימ עטקעדעגוצ

 1.,"תמא לש דסח; :טפירשפוא יד טעײװעגּפָארא קידלװַא טָאה לברא יד םורא רעד

 ,סעמע ןופ דָאנג רעד - סעמע לעש דצ סצ כ 1

307 



 טָאה סע רעדייא ךָאנ ,טַייצ רעבלעז רעד ןוא ןייא ןיא ירפרעדניא ןדעי ןענייז יז
 ןוא ןסאג-ָאטעג עטיוט יד ןשיווצ ןופ ןעמּוװשעגסיורא ,גָאט ףא ןעיראש ןביוהעגנָא
 ,זיוה ןדעי ןבעל ,רעיוט ןדעי ןבעל ןרעטשינ ןעמונעג

 ןופ טָאה עמ סָאװ ,ןענימראב א טראוועג ייז ףא טָאה רעיוט ןדעי אב טאמיק
 -נַײא ןוא .םיכירכאט טָאטשנָא ריּפאַּפ ןיא טלקיוועגנייא ,טגיילעגקעווא טכאנאב
 -ָאד יד ןבָאה 1"ךלהי וינפל קדצ, ןקסרעירוק א טימ ,לענש ,ןבעל סָאד קידנלעטש
 טריפעגקעווא םיא ,ןענימראב םעד טכער ןָאטעגּפָא טַײל עקיטראטסנעּפשעג עקיז
 יד ןופ רעצעמע  רעדייא ךָאנ ,ןעוועג רעבאקעמ םיא ןוא טרָא ןקילייה ןפא םעניכעב
 ,ןסיורד ןיא ןזיוואב ךיז טָאה סעשאפענ עשִיײצילָאּפ

 ,טרעקניּפ קילעז טָאה עיצקא-סעמע-לעש-דעסעכ רעקיזָאד רעד טימ טריפעגנָא
 רע ןוא ."םיסיימ יד ןופ גיניק רעד, שינעמענוצ א טימ טניורקעג םיא טָאה עשראוו
 -ַּפָא טָאה רע .גיניק א יװ ,עמָאכלימ רעד ראפ טליפעג טאהעג ךעלקריוו ךיז טָאה
 .עשטאילק-עייװעל רעטצוּפעגסױא קיטלעװנעי רעד טימ *עלָאגא,; יד טפאשעג
 ןטנכייצעגסיוא ןא עשראוו ןופ םיסיימ יד ראפ טפאשעגנַײא טָאה טרעקניּפ קילעז
 ןענימראב א טגעלפ סובָאטװא סטרעקניּפ קילעז ףא ןוא .סובָאטװא ןטבראפעג ןייש
 -גיּפ קילעז ןופ זא ,טלעפעג רָאנ טָאה'ס ,ץערָאּפ א יוװ ,םעליוסעב ןפא ןרָאפניײרא

 םאב לאנגיס רעקידנפייפ רעכיוח א ןסַײרסױרא ךָאנ ךיז לָאז סובָאטוא סטרעק
 ,רעיוט-ןעמלאסעב

 רענעמוקעגּפָא ןא יוװ ,טזָאלראפ ןענאטשעג סובָאטװא סטרעקניּפ קילעז זיא טציא

 ָאד םיא טָאה עשטאילק-עַײװעל רעד טימ עלָאגא עטבעלעגּפָא יד עליפא .ןעמלא

 -ערוועכ ענַײז טימ טרעקניּפ קילעז טָאה טציא .ןטייבראפ טנָאקעג טינ ָאטעג ןיא

 -נאגראפ רעטַײװ רָאג רעד ןופ ןעלטימ יד וצ ןרעקמוא טזומעג ךיז טַײל-עשידאק

 טינ למוט ןייק לָאז'ס .ליטש ןוא אש ,טנעה יד טימ ,ןעלסקא יד ףא -- טייהנעג
 ,פ"תוממ ליצת הקדצ; םעד ןָא ןוא .ןַיז

 ןופ רעױט םעד וצ טעוונאגעגוצ ןעניושראּפ עקיטראטסנעּפשעג יד ךיז ןבָאה

 לסיב סָאד סעמ םעד ןופ ןוא סאג רעד ןופ קידנּפוטשּפָא ,ןוא זיוה סרעלדנאס יווייל

 ןפא רעגעלעג סָאד ןעיראכז ןטעב קילַײא ןעמונעג ,טכיל-גָאט-בייהנָא עכעליורג
 ךיז ןוא טייהרעטַײקעצ טינ ,ךיג םיקוסּפ-לװָא יד ןעגנולשעג ןבָאה ייז .לטענגָארט
 ,טלטרעוועג ךָאד

 טָאה -- ...עיראכז ,טרָאד ןַײז רעדיינ-ריטאמ ,סע טסייה ,ןיוש ךיז רע טעװ ---
 .עשידאק-ערוועכ יד ןופ רענייא למיה םוצ ןעקנוװעג

 עקַײד ןוא ...עמָאשענ יד ןעמענוצ םיא אב לָאז רע ,טָאג אב טלעױּפעג ךָאד --
 -סָאר אזא ָאטעג ןיא ןעניגראפ סע ךיז ןָאק דיי א ראפ סָאװ ...רעּפיקמָאי ווערע
 ,רעטייווצ א ןפורעגנָא ךיז טָאה --- ?שָאק

 ךיז ןוא ןסאג עטיוט יד רעביא ןגָארטעג ןיוש ךיז טָאה עַײװעל עקניניילק יד

 ,םיא סיורָאפ טייג טַײקיטכערעג יד - ךצלאהצעי וװ ַא נָא פ ע 7 ק ע ד ע צ 1

 .טיוט ןופ טעוװעטאר עקַאדצ -- סע װָאמימ ל?ליצאט ַא קָא ד צ 2
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 "וצ-טייצ ןופ ןבָאה עטימאה:ייסָאנ ערוועכ יד .םעליוסעב םוצ טרעטנעענרעד ץלא

 ,ץעגרע ןופ ראפעג ןייק טינ טעָארד יצ ,קוק א ןּפאכ ּפעק יד טעווערעקעגסיוא טַײצ

 טייוו ןופ ןיוש ןבָאה סָאװ ,סעווייצאמ יד ףא סיורָאפ קידנקוק ,טרעקניּפ קילעז ןוא

 ןא יוװ ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ,ןטפירשפוא עקירעיורט ןוא עמוטש ערעייז ןזיוואב
 ;דרעפ טרעטאמעגסיוא

 עכיוז ,עסָאנ-ערוועכ יד ,רימ ןטלָאװ ייוועלאה --- סעמכָאכ יד רימ ןגיוט סָאװ ---
 ראפ סָאװ ֹוצ ,םעד קילדעוו לַײװ ...עייוועל אזא שטָאכ ןוא ...טיוט אזא וצ ןעוועג

 -טג עיראכז זיא ,שטייד רעד טכארטרעד ךיז טָאה סע ןדִיי ראפ ענושעמיעסימ א
 ,..ןנייבאר-עשיומ ןופ טיוט א טימ ןברָאטש

 -רָאבראפ טימ ןוא ,טכאנאב ןופ טיירגראפ ןעוועג ןענַײז םעליוסעב ןפא םירָאװק
 דעסעכ; ערוועכ יד טָאה ,סעווייצאמ יד רעטנוא ןיוש ןגיל סָאװ ,יד וצ עניק רענעג
 לָאז עמ ,רָאיאק ןקידנעמוק ןפא קידנטראוו ,םעליוסעב םעד טזָאלראפ "סעמע לעש
 ךיז םיסיימ יד ןפלעה ןוא ָאטעג רעד ןופ ןסאג עטיוט יד רעביא ןזָאל רעדיוו ךיז
 .סעמעָאה-םעליוא ןפא ןעלקעּפרעבירא

 ןשינָאלזאג א טימ טלארּפעגפוא קידנעטש יװ רעירפ ךיז טָאה רָאיאק םענעי ןיא
 ןגרָאמירפ םענעי ןיא טָאה לָאמעלא יו רעֶירפ ,ָאטעג רעד ןופ רעיוט רעד ץלירג

 ןופ רעדַײנשלגרָאג --- ליצילָאּפ-ףליהעג גנולײטּפָא ןא ָאטעג ןיא טרישראמנַײרא |
 .עּפָארײא רעטריּפוקָא רעד ןופ ןקע עלא

 -רעמ עטריציפילאווק-ךיוה טפאשלעזעג רעטלייוװעגסיוא אזא ןופ דנאטשאב ןיא
 -פָא ןא ָאטעג ןיא ןעגנאגעגניירא ןגרָאמירפ םענעי ןיא זיא םילָאװּונעמ ןוא רעד
 -טגקעווא טכאנאב טָאה סָאװ ,סָאש ןפא יז זיא ןעמוקעג ,ײצילָאּפ-ףליהעג גנולייט
 יז ,ָאלדיבַאק קעשיצנארפ רעטעראפ ןוא ןָאיּפש םעד ָאטעג רעד ןטימניא טגייל
 טימ ָאטעג ןופ ןסאג עטיוט יד קידנקעוו ,למוטעג ןרעקיש א טימ טרישראמ טָאה
 ;לעטעװ טסרָאה סנַאפלא ןשישטַײד םעד ןופ ןמיה ןקידנביוטראפ םעד

 ,טולב"ןעדוי סָאד טצירּפש רעסעמ ןופ ןעוו ןוא
 ,טוג ןוא ליוװ רימ ךָאד זיא

 ןופ ןגיוא יד ןסיײרפוא ןזיוואב ןבָאה ָאטעג ןופ רעניוװנַײא יד רעדייא ךָאנ ןוא
 ,ךיז ןעניפעג ייז טלעוו א ראפ סָאװ ףא ,ןעזרעד ןוא ףָאלש ןלופטסגנא ןרעטיב םעד
 ןופ ןרָאװעג ןפרָאװעג ןיוש ןענַײז רעדניק ,ןריט יד ןסירעגפוא ןעוועג ןיוש ןענַײז
 טשימעגסיוא ןיוש ךיז טָאה סעמאמ יד ןופ ןייוועג עטלפייווצראפ סָאד ,ךעלעגיוו יד
 -עג ןיוש ךיז ןבָאה ןלעװש יד ףא ,רעקנעה יד ןופ רעטכעלעג ןרעקיש םעד טימ
 ,טולב טימ ןסָאגאב ןעוועג ןיוש ןענַײז ןסאג יד ןוא םיגוראה טרעגלאוו

 רעד ןופ ףורסיורא רעטסיירד א ןעוועג זיא ָאלדיבָאק קעשיצנארפ ןיא סָאש רעד
 ךירע ךרוד ןוא ,ןעקטנאה ךירע --- ןעפפוטש טרוק ךרוד ןוא ,ןעפפוטש טרוק ָאטעג
 ,טפאשרָאטאנרעבוג רעצנאג רעד ןשָארפ ןָאפ ךרוד ןוא ,ןשָארפ ןָאפ --- ןעקטנאה

 טוט ןפא טלָאװעג טינ ןעַײּפשסיױא ךיז עליפא עפפוטש טרוק טָאה ,גולפ ןיא
 סָאלדיבָאק ןיא ןסָאלפעג טָאה סָאװ ,טולב עשיליוּפ סָאד ,ָאלדיבָאק קעשיצנארפ ןופ
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 טעיליּפשעגּפָא ,ןארָאטסער ןיא ןסעזעג זיא רע .טראעג טינ עדאווא םיא טָאה ,ןרעדָא
 זדלאה םעד טיירדעג ךָאד ןוא רידנומ ןַײז ןופ ןגארק םעד טַײהניױװעג ןַײז ןגעק
 רעד ןעוו עליפא ,זדלאה ןיא גנע ןעוועג םיא טלָאװ'ס יװ ,ןטַײז ענעדיישראפ ןיא
 ,טעיליּפשעגרעדנאנאפ זיא רידנומ ןַײז ןופ ןגארק

 -אזינאגרָא עשידרערעטנוא יד טנאה רעד ןופ טשטילגעגסיורא םיא ךיז טָאה'ס
 רעד ןיא ּפָאק םעד ןָאטעג ףרָאװ א עליו רעדעי רע טָאה -- ,ָאטעג רעד ןופ עיצ
 -ָאד רעד ןגעוו טרָאּפאר א טימ ןשָארפ ןָאפ אב ןַײז טפראדאב טנַײה טָאה רע .טַײיז
 ןוא .עקָארק ןייק ןדלָאמעג ןיוש םעד ןגעוו טָאה שָארפ ןָאפ .גנומענרעטנוא רעקיז
 ןוא רענעלּפ ענַײז עלא ןופ טכאלעגסיוא ןפיוא ןכערפ א ףא ָאטעג יד ךיז טָאה ָאד
 -רעב ןייק ןייגרעד ןָאק'ס .שָארפ ןָאפ םורא ךיז טגָארט ייז טימ סָאװ ,רענעלּפ יד ןופ
 -טיה יד רעביא ןבעג ןעמעלא ייז ןעמ טעװ ךָאנרעד ןוא .לאפכרוד רעד טָא ךיוא ןיל
 יירפ-ןוא-קנארפ ןענָאק ןעמ לָאז ָאטעג ןיא זא ,טזָאלרעד ןבָאה ייז סָאװראפ ,ןעל
 ָאטעג יד זא ,ןעזעג טינ ןבָאה ייז סָאװראפ ;טכאמ רעד ןופ רעייטשרָאּפ יד ןיא ןסיש
 גנוטערטסיורא רענעּפָא ןוא דנאטשרעדיוו ןופ לעדאטיצ ןייק ןרעוו ןענָאק טינ לָאז
 -ערטסיורא אזא ןופ ווּורּפ ןדעי טקיטשרעד טינ ןבָאה ייז סָאװראפ ;ךַײר םעד ןגעק
 ,ָאלדיבָאק יו ,אזא ףא טזָאלראפ ךיז ןבָאה יז סָאװראפ ;גנוט

 עפפוטש טרוק טָאה -- ,ריט רעד רעטניה ןלעטשסיורא םיא טעװ שָארפ ןָאפ
 ,םעד ראפ טנָארפ-ךערזימ ןפא ןקישקעווא םיא טעװ ןוא -- ,טעזירהעג ןיילא ךיז
 .ָאטעג ןיא גנונעדרָא עקירעהעג יד ןטיהסיוא טנָאקעג טינ טָאה רע סָאװ

 סיורג טימ ,סעקסיסָאס עטכָאקעגּפָא-שירפ טכארבעג םיא טָאה עקסלעטיוו לטע
 ןיא קידנליפטימ ןָאטעג קוק א םיא ןוא לכעטשיט סָאד טלסײרטעגּפָא טַײקמאזגרָאז
 -עלא םיא טָאה יז .לשיט ריא אב ןסעגעג קידנעטש טָאה עפפוטש טרוק .ןגיוא יד
 יד טאהעג ביל טָאה רע .ןדירפוצ טסכעה ןעוועג ריא ןופ זיא רע ןוא ,טנידאב לָאמ
 רע טגעלפ ,סעקסיסָאס יד קידנעגנילש ןוא .טכָאקעג םיא טָאה יז סָאװ ,סעקסיסָאס
 -ילּפמָאק ןייא ןקעטשּפָא ריא ןוא ךעלגייא עווָאנילעזאוו ,עטעפ טימ ןקוק ריא ףא
 טָאה לָאמנייא .דנוזלארטש ןיא םייה ןַײז ןגעוו ןלייצרעד ריא ןוא ןרעדנא ןכָאנ טנעמ
 :ןָאטעג גָאז א ריא סעקסיסָאס ליומ ןטקאּפעגנָא ןא טימ רע

 ...עשיליוּפ ןייק טינ רָאג טַײז ריא ,אשָאז ןליירפ ---
 רעזאכ רעד טָא זא ,ךיז טקיש .ןקָארשרעד סעווָאטאק ףא טינ טלמעד ךיז טָאה לטע

 ?זיא יז רעוו ,ןָא ךיז טסיוטש
 -נא רעד ףא ליומ טַיז ןייא ןופ סעקסיסָאס עטַײקעצ יד קידנפראוורעבירא ,רָאנ

 :ךארּפש רעכעלדנעטשראפ םיוק א טימ טצעזעגרָאפ רע טָאה ,רערעד
 ?ראוו טכינ .ןליײרפ עשטַיד טכע ןא טַײז ריא --
 לָאז'ס ,טַײקידװעמעש סָאמ עקיטיינ יד םענָאּפ ריא ףא ןפורעגסיורא טָאה לטע

 ןוא .ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא ןוא ,טַײקנדיײשאב טימ ןוא טַײקראבקנאד טימ ןעמיטש
 רעד רעטנוא טעקורמעג סעּפע ,סעקסיסָאס יד טַײקעג רעטַײװ טָאה עפפוטש טרוק
 םעד ףא טכאמעג טָאה טנעמילּפמָאק ןַײז קורדנַײא ןא ראפ סָאװ ,טקוקעג ןוא זָאנ
 ןוא ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארא ןטלאהעג טָאה עקסלעטיוו לטע .לדיימטסניד ןשיליוּפ
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 "עגנָא ןוא ,סיפ עטשרעטניה יד ףא עַיכ א יװ ,ריא ןגעק ןסעזעג זיא עפפוטש טרוק
 -טקיטשרעד זָאנ רעלופ א טימ ,סעקסיסָאס עטייקעצ ליומ לופ א טימ ריא ףא ןפירג
 טימ ,ךעלגייא יד ןיא ןילעזאוו םענעצלָאמשעצ טימ ,עדראטשומ רעקראטש ןופ טַײק
 ,רעטייווצ רעד ןיא רעסעמ א טימ ןוא טנאה ןייא ןיא לּפָאג א

 ?ראוו טכינ ,אשָאז ןליירפ ---
 טימ םענייניא ןארָאטסער ןיא רעהא ןעמוקניירא טּפָא טגעלפ עפפוטש טרוק

 ןַײז ףא טיירב םיא טָאה רע .רענידאב א םענַײז טימ יוװ ,ָאלדיבָאק קעשיצנארפ
 ,טרעהעג ןוא ריב טרָאװק רעבלאה א טימ סעקסיסָאס עיצרָאּפ א טלעטשעג ןבשזעכ
 ,ןסעזעג זיא רע ,ןלייצרעד וצ םיא טָאה ןָאיּפש רעשיליוּפ רעד סַײנ א ראפ סָאװ
 ,סופ א ףא ןפרָאװראפ סופ א ,לוטש םענופ לטנעוו ןפא טראּפשעגנָא ,עפפוטש טרוק
 עטסכעה יד ןָאלדיבָאק םוראיוזא קידנזַײװסיױרא ,ןוא ןקלאב ןפא ץעגרע טקוקעג
 ןַײז ןופ זָאנ רעטצוּפעגּפָא רעד טימ טלקַאשעג זיולב רע טָאה ,גנוטכאראפ סָאמ
 ;לויטש

 .עקאילפ ...ןייב רעשיליוּפ ,גַײל ,גייל ,ונ --
 וצ טַײקטראצ רערעילימאפ אזא ךָאנ טלכיימשעג טָאה ָאלדיבָאק קעשיצנארפ

 ,טייז רעד ןיא ןָאטעג קוק א ךיוא ,םעד ץוכ ,טָאה רע .עפפוטש טרוק דאצימ םיא
 טימ אשָאז אנאּפ יד ןעזרעד ןוא ,רעקיטַײז ןייק רעצעמע טינ שטָאכ סע טרעה יצ
 טנאה ריא ןיא ןוא ,?סקא עריא ןופ טמיושעגסיוא ךיז טלָאװ'ס יוװ ,םענָאּפ סַײװ א
 יד םיא זיא'ס ןוא ,ןדנאר יד רעביא םיוש ןקידנקעמש ןסַײװ טימ ריב טרָאװק א
 -סיוא ריא טימ ןקיווק ןעמונעג ךיוא ךיז טָאה רע ,ּפָאק םענופ סיורא גנוקידיילאב
 ,ךעלגייא יד טערומשזעג טָאה רע .עפפוטש טרוק ןָאטעג קידנעטש טָאה סָאד יו ,ןעז
 טלעפעג םענַײז סָאבעלאב םעד סָאװ ,טאהעג עָאנאה ןוא סָאבעלאב ןַײז ףא טקוקעג
 ,לדיימ שיליוּפ א

 ןופ ,טסּוװעג טינ טָאה רע ,טשימעצ ןצנאגניא ןעוועג עפפוטש טרוק זיא טציא
 עטבילאב ןייז טכארבעג םיא טָאה עקסלעטיוו לטע ןוא .רעִירפ ןטכארט רע לָאז סָאװ
 ;ןגיוא עקידנליפטימ יד טימ יא ,רעלעט ןטימ יא םיא ןגעק ןענאטשעג זיא ןוא ןַײּפש

 טריפעגסיורא םיטש רעטראצ ריא טימ םיא יז טָאה -- ,עפפוטש רעה ,טסע --
 ;לקייולס ןעַײלעצרַָאּפ ןיילק א ףא ןזיוועג םיא ןוא טייקטלפייווצראפ ןַײז ןופ

 .עפפוטש רעה ,עדראטשומ זיא טָא ---
 ,ןגיוא ענעסָאגעגנָא יד טימ ןעלטע ןיא ןטינשעגנייא ךיז טָאה עפפוטש טרוק

 -נָא ןא טכוזעג רע טָאה ,גנוריראב ןיא םיא טימ ןעמוקעג טציא זיא סָאװ ,ץלא ןיא
 סעקסיסָאס יד ןטראוו טזָאלעג טָאה רע .לדיימטסניד ןשיליוּפ םעד ןיא עליפא ,ןעל
 :ןעלטע ןופ ןגיוא יד ןסירעגּפָא טינ ןוא עדראטשומ רעד טימ

 ןעמוקניירא רעהא טגעלפ סָאװ ,רעד ...ָאלדיבָאק ןאּפ רעד ...אשָאז ןלילרּפ ---
 ,,,רימ טימ

 א רעייז --- ,ּפָאק ןטימ טכאמעג קידסעינצ לטע טָאה -- ,עפפוטש רעה ,ָאי ---
 ...רעשיטאּפמיס א ...ןאמ רענַײפ

 ,עפפוטש טרוק טכיראפ יז טָאה -- ...אׂשָאז ןליירפ ,קאילָאּפ רעלעבָאנ טכע ןא --
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 רעלעבָאנ א רעייז ,עפפוטש רעה ...שטַײד א זיא רע ,טניימעג בָאה ךיא ןוא ---
 .עפפוטש רעה ,םרָאפ-רעטילימ רעשישטַײד א ןיא טדיילקעג ךָאד זיא רע ...ןאמ

 :ּפָאק ןטימ ןעיירד ןעמונעג טָאה עפפוטש טרוק
 ,קאילָאּפ א .קאילָאּפ א ---
 -עביא טינ -- לדיימטסניד א ראפ טסאּפ עס יװ ,ןגיוושעג עלַײװ א טָאה לטע

 -כעלפעה בילוצ יװ ,ךָאד ןוא טסעג יד וצ טַײקטריסערעטניראפ ןזַײװסיױרא סקיר
 :ןָאטעג גערפ א ,טַײק

 ?עפפוטש רעה ,ָאלדיבָאק רעה םעד טימ ןעשעג סעּפע זיא ---
 -עגניירא ,טפול טימ גנול עלופ א ןָאטעג ןיירא םעטָא ןא טָאה עפפוטש טרוק

 יד ןביוהעגפוא ןוא לטשרּוװ םעניורב םענעזָאלבעגנָא םעד ןיא לּפָאג םעד ןכָאטש
 ;ןגיוא

 ...אשָאז ןליירפ ,ןסָאשרעד --
 עדייב ןופ רעגניפ יד ןטכָאלפעגפיונוצ ןוא לּפָאג םעד טגיילעגקעווא טָאה רע

 :טנעה
 ...ןסָאשרעד --
 עקיזָאד יד ךַײלג ,עקסלעטיוו לטע ןגיוא יד ןסירעגרעדנאנאפ טָאה --- ?ּוװ ---

 ,טרעטישרעד יז טלָאװ עידעי
 ,ָאטעג ןיא ---
 לסיב א ,ןוא לכעטראפ ןסַײװ ןרעטנוא טנעה יד ןעמונעגרעטנורא טָאה לטע

 :טלמרומעגסיורא ,טרעהעג טָאה עמ סָאװ םיוק ,ּפָאק םעד קידנגייבנייא
 ..ָאטעג ןיא --
 א טגיילעגנַײרא ןוא ליומ סָאד טנפעעגפוא עפפוטש טרוק טָאה --- ,ןדוי יד --

 ...ןדוי יד ,ןדוי יד -- :טרעזאכעגרעביא לָאמ עכעלטע ,יז קידנעַײק ,ןוא עקסיסָאס
 ;טמעלייצעגרעביא ךיז ןוא ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארא רעקירעדינ ךָאנ טָאה לטע
 ...אקסָאב אקטאמ ---
 ,ךיק ןיא ןעגנאגעגנַײרא קירוצ ּפָאק ןטזָאלעגּפָארא ןא טימ יוזא ןיוש זיא ןוא
 -עגרעדנאנאפ ןעמ טָאה ריא ףא סָאװ ,ץאט רעד ףא ןטכירעג יד קידנלעטשפורא

 :קנאדעג ריא ךרוד טזָאלעגכרוד לענש-ץילב יז טָאה ,ןעגנולעטשאב יד ןגָארט
 ...לענש טכאמעג סע ןבָאה ייז --
 עקידלקיצ סָאװטע ,ענעכָארבעגנַײא סעפפוטש סיורא טינ זיא ןרעיוא עריא ןופ

 ;:םיטשדןגיצ
 ...קאילָאּפ רעלעבָאנ טכע ןא ---
 -עג יד טימ ץאט יד ןעמונעג יז טָאה --- ,ןעדגיוו ןבעגרעביא סע ףראד עמ --

 טרוק ףא קוק א טּפאכעג טַײז רעד ןופ ןיוש ןוא לאז ןיא טזָאלעג ךיז ןוא ןטכיר
 יז טלַאװ רע ךַײלג ,ּפָאק םעד ןגיובעגנָא ,סעקסיסָאס יד טסע רע יװ ,ןעפפוטש
 ,ליומ ןטימ טקעריד רעלעט םענופ ןעמונעג

 עָאנכאה ךאס א ןזַײװסיױרא טימאב ךיז ןוא טגערעגפוא רעייז ןעוועג זיא לטע

 עריא ןופ בראפ יד ןבַײרטּפָארא טנָאקעג טינ ןפיוא-םושעב טָאה יז .טכיזעג ריא ףא
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 ריא ףא ןקרעמאב טינ לָאז עמ ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארא ןטלאהעג יז טָאה .ןקאב
 סָאש םעד ןגעוו ,דרערעטנוא רעד ןיא ערוועכ יד ןגעוו טכארטעג טָאה יז .טשינרָאג
 ,טריפעגסיוא טאטנעטא ןקיזָאד םעד טָאה סע רעװ ,ןפערט טווורּפעג ןוא

 -עגוצ לָאמ עטייווצ סָאד זיא לטע ןעוו .ריב ךָאנ טלעטשאב טָאה עפפוטש טרוק
 טלמעד טשרע ךיז טָאה רע .רעטגיילעגפוא ןעוועג ,קיטנעק ,רע זיא ,םיא וצ ןעגנאג
 קורדסיוא ןא טימ .טעיליּפשעגרעדנאנאפ זיא רידנומ ןַײז ןופ ןגארק רעד זא ,טפאכעג
 -עטשאב טלָאװ רע יוװ ,ןגיוא יד טימ טלטניּפעג רע טָאה טכיזעג ןפא טייקנזענעג ןופ
 ;ןעניז ןיא ןעמוקעג טינ ןצנאגניא רעירפ םיא זיא'ס סָאװ ,קנאדעג א טקיט

 ןופ ןסערדא יד ןבעגרעביא טעװ דִיי רעטּפאכעג רעד רעבָא ...טינ ָאלדיבָאק --
 ןכאמ טנַאקעג טלָאװ סָאד יוװ ,טיײקכעלטקניּפ רעמ טימ עיצאזינאגרָא רעצנאג רעד
 ןדִיי ןטּפאכעג םעד טימ ןָאט דער א ןַײז-וצ-ףראד/סדיוו רָאנ ףראד עמ .ָאלדיבַאק
 רָאק רע טעװ עקאט סָאד ןוא ,ןשינעגעגאב רַאּפ א םיא טימ ןריפכרוד קירעהעג יו
 ,ָאלדיבָאק קעשיצנארפ ןיא ןסָאלפעג טָאה סָאװ ,טולב סָאד .ןשָארפ ןָאפ ןגָאז ןענ
 יו ,ןעניד םיא טעוו דיי רעטּפאכעג רעד .ןעפפוטש טרוק טינ ,ןלוּפ ןָאט קנאב לָאז
 ,לָאװאי .גנונעדרָא ןיא רעדיוו זיא עפפוטש טרוק ...שינעגעגאב עטוג ןייא ,עטאט א

 ,אשָאז ןליירפ ,ריב --- ,סעינָאלד יד טיִמ עקסעילּפ א רע טיגו -- !ריב --
 רענעגָאלשעגפוא ןא טימ ריב טרָאװק עבלאה א ךָאנ טכארבעג םיא טָאה לטע

 טָאה טציא .שיט ןפא טלעטשעגקעווא יז ןוא םיוש ןקידלדניוװש ןסַײװ ןופ ןיורק
 ןטקיורמואב ןַײז ןסערפעג טינ רעמ ןבָאה סעקייפט ןייק .טראוועג טינ עפפוטש טרוק
 קנווװ א ןוא ריב סָאד ןביוהעגפוא ךיַילג טָאה רע .רָאלק ןעוועג םיא זיא ץלא ,טסַײג
 ,טימעג טכירעגפוא ןַײז ןייטשראפ לָאז יז ,טגנאלראפ טלָאװ רע יוװ ,ןעלטע וצ ןָאטעג

 ביל טָאה רע .ןּפיל יד טימ ןָאטעג עקָאמס א רע טָאה --- ,ץלאז עלעסיב א --
 א ּפָארא םיא זיא'ס .ןעמיוש רעמ לָאז'ס -- ץלאז עלעסיב א ריב ןיא ןטישניירא
 יד קידנעקַאמסמורא ,ןוא ריב םעד טקידיילעגסיױא טָאה רע .ןצראה םענופ ןייטש
 זיא'ס סָאװ ,ריב םענופ טַײקרעטיב רעקאמשעג עלעסיב םעד טימ פיל עטשרעבייא
 :ןעלטע ןטלאהראפ קנווװ א טימ רע טָאה ,ליומ ןַײז ףא ןבילבעג

 רעשיליופ רעד ראפ ..ָאטעג רעד ןופ ןדִיי יד ,רעַײט ןטסָאק ייז טעו עס --
 ..ןלָאצאב ייז ןלעוו עמָאשענ

 -גדירפוצ סעפפוטש טרוק ןוא ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעגוצ קידנקיטיגאב טָאה לטע
 "נָא ןא ןופ םיוש רעד יװ ,ליומ ןַײז ןופ ןוא ןגיוא ענַיז ןופ ןּפָאלעגסיױא זיא טַײק
 ;ריב עלייק רעטעּפמַאּפעג

 ...טּפאכעג ןעמ טָאה רעכערבראפ םעד ...ןלָאצאב ןלעוו ייז ---
 -שא םעד ןקידיילסיוא ,שיט םענופ ךעלקערב יד ןעמארּפֶא ןעמונעג טָאה לטע

 קיטייג זיא'ס .טגָאז עפפוטש טרוק סָאװ ,ץלא וצ ןגיוא יד טימ ןעלטניּפוצ ןוָא רעכעב
 -םוא סעפפוטש ךיז ןופ ןדנעװּפָא םוראיוזא ןוא ןקיטפעשאב סעּפע טימ ךיז ןעוועג
 קידנעמיוצ ןוא .ןענעיילרעביא טשינרָאג ןענָאק טינ ריא ףא לָאז עמ ,טַיײקמאזקרעמ
 -עגסיוא יז טָאה ,ץראה ריא ןיא ןסקאוועג לענש זיא סָאװ ,םערוטש םעד םוראיוזא
 זיא יז יוװ ,ןעז לָאז רע ,ןעפפוטש טרוק ףא ןגיוא עטנפעעגרעדנאנאפ עריא טלעטש
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 טקוקעג טָאה יז ...ךָאנ ןלייצרעד לָאז רע ...טלייצרעד רע סָאװ ,םעד ןופ ךעלקילג

 :ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ ןוא םיא ףא

 ייאיראמ ,סוזעי ?רעכערבראפ םעד ,טּפאכעג םיא ןעמ טָאה זיא --

 ,ןזָאל טינ טעװ דנאלשטַײד ...קַיור טַײז ,טּפאכעג ...אשָאז ןליירפ ,טּפאכעג ---

 ןעוועג זיא סָאד ...קלָאפ עשיליוּפ סָאד ןעגנערבמוא טפָארטשאבמוא ןלָאז ןדוי יד זא

 ..ןזָאלרעד טינ סָאד דנאלשטַײד טעװ טציא ...רעירפ

 -קָאשוצ ןוא ןגיוא עטראּפשעגרעדנאנאפ יד ןיא טייקראבקנאד רעטכאמעג טימ

 יד ןלייצ ןעמונעג ןוא ךיק ןיא קירוצ ןעגנאגעגקעווא לטע זיא ,ּפָאק ןטימ קידנעל

 "ירא ןענָאק ךיז לָאז יז ,טעברא ריא ןקידנע ךיז טעווס זיב ,סעגער יד ןוא ןטונימ

 .ןעדגיוו וצ ןּפאכרעב

 ןיא ןגיוא יד ןבָארגעגניײרא ריא אב ךיז ןבָאה טונימ עכעלטע עטלייצעג ראפ

 .ייז רעטנוא טגיילעג ךיז ןבָאה סנטָאש ןוא ףיט רעד

 ?טּפאכעג ייז ןבָאה ןעמעוו

 .רעדנוזאב םענייא ןדעי טנכערעגרעביא ּפָאק ןפא טָאה יז

 ?רעוו דיישרעטנוא רעד זיא סָאװ

 ,טנעה יד ןופ ןלאפ ןעמונעג ץלא ריא טָאה'ס

 ...סיוועג ףא רעטציא ןיוש ייז ןקינַײּפ רעלדרערעטנוא יד ןופ םענייא ,סע טסייה

 ...ןבעגסיוא לָאז רע ,םיא ןקינַײּפ ייז

 סע רעוו .ןבעגסיוא סעװ עמ זא ,ןַײא םינ עגער ןייק ףא עליפא ריא טלאפ'ס

 .עיצאזינאגרָא רעד ןיא ןעמוקעג ןטכענ טשרע זיא סָאװ ,אזא עליפא .ןַײז טינ לָאז

 רעטנוא ןופ ןעמענסיורא ןזָאל רענייא רעדעי ךיז טעוו --- ,יז טסייוו --- ,ןרעדָא יד

 ,ןיילא ריא טימ ןפָארטעג טלָאװ'ס יו טקנוּפ .טגַײצרעביא יז זיא םעד ןיא .טיוה רעד

 רענעי ןיא ןבעגעגפוא רענייא רעדעי טָאה -- ,טוג יז טסייוו --- ,ןבעל ענעגייא סָאד

 ןגייא ןייק ָאטינ .דרערעטנוא רעד ןופ לעווש יד ןטָארטעגרעבירא זיא רע ןעוו ,עגער

 ךעיומ רעד רעביא רָאנ ריא ךיז טרעק סע .ןסערעטניא ענעגייא ןייק ָאטינ .ןבעל

 ,טּפאכעג ןבָאה ייז סָאװ ,םעד אב טַײקכעלגעמ ענעמונעגּפָא יד :קנאדעג ןייא ןופ

 טינ .טַײקיזָאלּפליה עקידנעטשלופ ןַײז ,זיא-טינ-סָאװ טימ שטָאכ ןעלגנאר ךיז ןופ

 .גנוקינַײּפ עטסערג עמאס יד עליפא זיא ךעלקערש טינ .טיוט רעד זיא ךעלקערש

 יד ,טיזאראּפ רעד ,םאכ רעד ,לעציה רעד זא ,ןַײזטסוװואב סָאד רָאנ זיא ךעלקערש

 ןַײד טימ ךיז טפאש שיילפ קיטש עטפיוזעגרעביא ןוא ענעסערפעגנָא עטפאהלקע

 ןעוו ,טלמעד םוא סע טגנערב ןוא םעד ףא טקוק ...םעד וצ וצ ךיז טריר ...ןבעל

 א ןופ ןכאמ קעזיוכ טימ ןסערפעגרעביא ןוא טאז ןיוש זיא רע ןעוו .,.ךיז טליוו םיא

 ...ןטצישאבמוא ןוא ןזָאלפליה א ןופ ,ןטּפאכעג

 -ָאלסגנאגסיוא ןופ יז טלָאװ ,ריא טימ ךיז טפערט'ס ןעוו זא ,טכוד א ךיז טיג ריא

 ןקיזָאד םעד ןופ .עמָאשענ יד ךיז ןופ ןגירשעגסיוא יירשעג א טימ זיולב טַײקיז

 טלָאװ סריא טולב סָאד ןוא ןרעדָא יד טצאלּפעג ןיילא ריא אב ןטלָאװ ןייזטסוװואב

 םעליוג קיטש רענעסערפעגרעביא רעד זיב ,ייז ןופ טעקסעילּפעגסיױרא ןיילא ךיז

 .עגארפ עטשרע יד טלעטשעג ריא טלָאװ
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 ,ןָאט ייוו ריא געמ ָאד ,ָאי .ץראה םוצ רעטנוא קעטייוו רעד ריא טייג טציא רָאנ
 רעביא עטילש עטסדנימ יד ןבָאה טינ קעטייוו רעד רָאט ,ךיז טפערט סָאד ןעוו ,טרָאד
 ןדַײנש לָאז עמ ןעוו עליפא .עיצאזינאגרָא רעשידרערעטנוא רעד ןופ דילגטימ א
 ָאטיג .בַײל ןייק ָאטינ .קעטייוו ןייק ָאטינ .סנייצלא .ביײל םענופ ןסאפ עקידעבעל
 -אב ףָאס םוצ זיב ןטליפעגסיוא ןופ ליפעג ןכיוה ןוא גנוטכאראפ רעסיוא ,טשינרָאג
 טרָאפ סע לָאז רעוו .רעדנוזאב םענייא ןדעי ראפ .ןָאט ייוו ריא געמ ָאד רָאנ .ףור
 ?םירָאדאכ עקיטולב יד ןיא ךיז אב רעדניצא יז ןקינַײּפ ןעמעוו .,?ןַײז

 טקוק טָא .ייז ןענַײז טָא .עלא ,ןגיוא יד ראפ טציא ריא ןעייטש םירייוואכ עלא
 -ראפ זיא רע .שועדאט זיא טָא .ןגיוא עכעלבלָאמש ענַײז טימ רעדנאסקעלא ריא ףא
 טדער סע יו ,ךיז טנָאמרעד יז .טַײװ ץעגרע זיא קילב רעשירעמיורט ןַײז .טכארט
 -עג טימ טשרע ,ךיז טכאד ,יז טָאה ןקעוואלס .קעוואלס זיא טָא .עדגיוו םיא ןגעוו
 קירוצ ןעגנאגעגקעווא זיא רע זא ,ךיוא טסייוו יז .ָאד .ןעזעג קירוצ געט עטלייצ
 ,ביל רעקראטש ךָאנ יז טָאה רע .טשינרָאג רָאנ ...רעטכָאקעצ א לסיב א ָאטעג ןיא
 ..ןסָאנ זיא טָא ?ךָאנ רעוו ...ןעדגיוו

 -ראפ יז .טלאטשעג א ךָאנ טלאטשעג א ןעימיד ריא ןיא ךיז טַײב יוזא טָא ןוא
 ץּלא .עטנעָאנ עלא .ןטייווצ םעד טרָא סָאד ּפָא טערט רענייא .גנאל טינ ךיז ןטלאה
 ,טכיזעג סנרעדעי ןענאדנופ טעז יז .סיורא בַײל-רעטומ ןייא ןופ יו .עכעלבייל
 -עמ ןיא ןסעגראפ טָאה יז ,ָאי .עייוואה רעדעי .ןטכיזעג יד ףא עלעשטיינק רעדעי
 רעדייא ,טושאראּפ ןפא ּפָארא ךיז טזָאל רע יו ,רָאפ רעמ ךיז יז טלעטש םיא .ןקעט
 ,ןבלעוועג עשידרערעטנוא יד ןיא םורא ךיז ןעיירד סָאװ ,םירייוואכ יד ןופ םענייא יו
 ,ןעדגיוו טימ ןעז ןיוש ךיז לָאז יז ?סעילציה יד ,טּפאכעג ךָאד ייז ןבָאה ןעמעוו זיא
 ויא רענייק דלאביוו ,ןסיוװ יז ןָאק ןענאוונופ שטָאכ !?סעּפע עדגיוו טסייוו רעשפע
 ?ןעמוקעג טינ ָאטעג ןופ

 לארענעג םוצ עיצאגעלעד א געוו ןיא טיירגעג טלמעד ךיז טָאה ָאטעג ןיא ןוא
 ןענופעג טלמעד ךיז ןבָאה ןעייווצ ךָאנ טימ ןסָאנ ןוא .רעוועג ךָאנ .יקסווָאראמָאק
 יו ,טארנעדוי םענופ עדייבעג רעד ןיא ןעמוקעגניירא ןענַײז ייז .טארנעדוי ןיא
 םוטאמיטלוא ןופ ךארּפש א טימ ןוא .טכאמ רעשידרערעטנוא רעד ןופ רעיײטשרָאפ
 :רעציזרָאפ םוצ טדנעוועג ןסָאנ ךיז טָאה

 ,באטש ןשידרערעטנוא םענופ סעכילש א ךייא וצ בָאה ךיא ---
 ;לוטש א ףא ןזיוועג ןוא טכארטאב םיא טָאה רעציזרָאפ רעד
 ,טציז --
 -ייז ייז ;טארנעדוי םענופ טנעוו יד ףא קוק א טּפאכעג לַיײװרעד טָאה ןסָאנ רָאנ

 רע יװ ,ּפָאק ןטימ ןעלקַאש ןעמונעג טָאה רע .רעדליב טימ ןעגנאהאב ןעוועג ןענ
 ,רעדליב טימ טנעוו עכלעזא טארנעדוי רעד ףראד סָאװ וצ ,ןענאטשראפ טינ טלָאװ
 :ןעיניא םעצע םוצ ןעגנאגעגרעבירא ךַײלג רָאנ

 ,עיצובירטנַאק א טגיילעגפורא ךַײא ףא טָאה באטש רעשידרערעטנוא רעד --
 ,רעציזרָאפ רעה
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 טסייה סָאװ --- .רעציזרָאפ רעד טרעדנווװװראפ ךיז טָאה -- ?עיצובירטנַאק ---
 ?עיצובירטנָאק

 -רָאפ םעד טרעפטנעעג ןוא רעטיילגאב ייווצ ענַײז ףא ןָאטעג קוק א טָאה ןסָאנ
 :רעציז

 -ירטנָאק טסייה עיצובירטנָאק ?עיצובירטנָאק טסייה סָאװ ,טינ טסייוו ריא ---
 .עיצוב

 טינ ךָאד טַײז ריא רעבָא .עיצובירטנָאק טסייה עיצובירטנַאק זא ,סייוו ךיא ---
 ,עיצובירטנָאק ןגיילפורא ןָאק סָאװ ,טכאמ יד

 :ןרָאװעג ןלעפעג טינ ךַײלג רעפטנע רעד זיא ןענעסַאנ
 רעד יװ ,טכאמ א ראפ רעסעב ךַײא ןלעפעג ,רעציזרָאפ רעה ,ןשטַײד יד ---

 ,ןטכארטאב ףא טונימ ַײרד ךַײא ביג ךיא ?באטש רעשידרערעטנוא
 טָאה עזואּפ א ךָאנ ןוא ,טסעג ענַײז ףא טקוקעג עלַײװ א טָאה רעציזרָאּפ רעד

 ;ןפורעגנָא ךיז ,טנעה יד קידנריפעצ ,רע
 ףא טַײצ רעקינייװ רימ טיג ...ןטכארט ףא טַײצ ליפיוזא טינ ףראד ךיא ---

 עשידרערעטנוא יד טָאה לפיוו ,ןרעה ךיא ליוװ זיא ...ןבעג ףא טַײצ רעמ ןוא ןטכארט
 ?טארנעדוי ןפא עיצובירטנָאק טגיילעגפורא טכאמ

 ,סעזערּפ רעה ,סעטָאלז ןָאילימ א --
 ייווצ ענַיז ףא ךָאנרעד ,ןענעסָאנ ףא ןָאטעג קוק א רעִירפ טָאה רעציזרָאפ רעד

 --- ךָאנרעד ,טנעוו יד ףא ןעגנאהעג ןענַײז סָאװ ,רעדליב יד ףא ךָאנרעד ,רעטיילגאב
 :ןענעסָאנ ףא רעדיוו ךָאנרעד ,סאג רעד ףא רעטצנעפ יד ךרוד

 . +ןָאילימ ןקיכעלַײק א --
 .עיצאזינאגרָא רעשידרערעטנוא רעד ןופ באטש רעד טמיטשאב טָאה יוזא --

 א ןרעלקרעד טארנעדוי רעד לָאז -- ,ןסָאנ טצעזעגרָאפ קיור טָאה -- ,םעד ץוכ
 ,םיצייפכ ענעדלָאג ןופ גנולמאז א ,גנורעקלעפאב רעכעלגעמראפ רעד אב גנולמאז
 ,רעמ סָאװ ןוא ,ןכאז עלופטרעוו עכעלנע ןוא ןטעלעזנארב ,ךעלגניריוא ,ךעלרעגניפ
 !סעזערּפ רעה

 טכוזעג טָאה רע .ןגיוא יד ןָאטוצניהא ןיהּוװ ,טסּוװעג טינ טָאה סעזערּפ רעד
 ,ערייזג רעטראוורעדמוא רעד טָא ןופ ץוש ןעניפעג םיא ןיא ןענָאק לָאז רע ,ןצעמע
 .ןעוועג טינ רענייק זיא ,ןענעסָאנ טיילגאב ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ייווצ יד ץוכא רָאנ
 ;ןגרָאװעג םיא טלָאװ עמ יװ ,לָאק אזא טימ ןפורעגנָא ךיז רע טָאה

 ...ןשטַײד יד טארנעדוי ןטימ ןדייר יוזא --
 -רערעטנוא רעד ןוא ,סעזערּפ עינאּפ ,שטַײד ףא ךַײא טימ ןדייר ןשטַײד יד --

 ,שידִיי ףא ךַײא טימ טדער באטש רעשיד
 ?דיישרעטנוא רעד זיא סָאװ --
 ןוא טינ ךיז ריא טגניד ןשטַײד יד טימ סָאװ ,םעד ןיא זיא דיישרעטנוא רעד --

 ...סעזערּפ רעה ,ןעגניד ךיז ריא טליוו באטש ןשידרערעטנוא ןטימ
 -רָאפ רעד טָאה --- ,עיצאירּפָארּפסקע -- ךַײלג טגָאזעג ןיוש ריא טלָאװ זיא ---

 ,ןגיוא יד טימ טצילבעג רעציז
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 ,גנורעדָאפ יד ןליפסיוא ריא טנכער ןעוו -- ךיַײלג טגָאזעג רעסעב טלָאװ ריא ---
 .סעזערּפ עינאּפ

 ?דיישרעטנוא רעד זיא סָאװ --
 ,סעזערּפ עינאּפ ,טַײצ רעד ןיא --
 ?שינעלייא יד זיא סָאװ ---
 ,סעזערּפ עינאּפ ,רעּפיקמָאי ווערע זיא'ס ---
 :גיוא ןא טערומשזראפ ןוא רעטצנעפ ןיא ןָאטעג קוק א טָאה רעציזרָאפ רעד
 ןייא טימ טינ ןוא ..ןגָאלשעג ,םעשאה-ךערָאב ,ןיוש ךָאד ריא טָאה סערָאּפאק --

 -ָאּפאק עקיזָאד יד ראפ ןבשזעכעוו-ןיד א ןבעגּפָא ןוא ...ייווצ עצנאג טימ רָאנ ,ןָאה
 ןרעפטנע ךיא לָאז ןעמעוו זיא .ךימ סעווָאמאה-ךעלאמ רעד סיורא טפור סער
 ?באטש ןשידרערעטנוא םעד יצ סעווָאמאה-ךעלאמ םעד -- רעירפ

 -ערּפ עינאּפ ,רָאי ייווצ רעבירא ןיוש ריא טרעפטנע סעווָאמאה-ךעלאמ םעד --
 ,באטש ןשידרערעטנוא םעד רעירפ ןרעפטנע ריא טעװ טנייה .סעז

 ?ןלעױּפ טימרעד ךיא לעװ עשז סָאװ ---
 טלָאװ רע יוװ ,רעטיילגאב ייווצ ענייז ףא ןָאטעג קוק א ןסָאנ טָאה -- ...סָאד ---

 "פע ריא טעוװ סעווָאמאה-ךעלאמ םעד סָאװ -- ,גנומיטשוצ טרעדָאפעגסיורא ייז אב
 ,ןרעפטנע ןרָאּפשראפ ןצנאגניא רעש

 ;רעמיצ ןרעביא טירט עכעלטע טכאמעג טָאה רעציזרָאפ רעד
 ...עיצובירטנָאק ןָאילימ א ןעמענפיונוצ ףא טייצ ןבָאה ךָאד ףראד עמ רעבָא --

 ןטימ ןעגנאגעגוצ טינ ךָאד ןענַײז ןשטַײד יד עליפא ...עלעטרעוו ןייק טינ ךָאד זיא'ס
 ןבעגעג ןוא עיצובירטנַאק טגיילעגפורא ךיוא ןנָאה ייז .לגרָאג םוצ ךַײלג רעסעמ
 ?טעטימָאק רעשידרערעטנוא רעד טיג ןימרעט א ראפ סָאװ זיא .ןימרעט א ייברעד

 ;םילייק יד ןופ סיורא לסיב א זיא ןסָאנ
 גנומענאב עלעדייא יד רעייז ,סעזערּפ רעה ,ךַײא טלעפעג עס זא ,טיוא טזַײוו ---

 ןעוו ןוא ףראד עמ ןעוו ,ןגיוא יד ראפ יוזא רימ יז טּפוטש ריא סָאװ ,ןשטַײד יד ןופ
 סָאװ ףא ,שטָאכ ריא טסייוו :סעזערּפ רעה ,ןגערפ ךַײא טביולרעד ָאט ,טינ ףראד עמ
 -טרעייא ןופ סעירָאטאמערק ןעיוב ףא ?ןשָארפ ןָאפ עיצובירטנָאק ןבעגעג טָאה ריא
 ,לָאהָאק ץנאג טימ .טייהרעקידעבעל ןענערבראפ טרָאד ךַײא לָאז עמ ,ןגעוו

 :ףורא זיב ןטנוא ןופ ןטסָאמענּפָא לָאמאכָאנ םיא טָאה ןסָאנ
 קיצנאווצ ןוא ריפ ןופ ןימרעט א ךַײא טיג באטש רעשידרערעטנוא רעד --

 ,סענָאט ןגנירג א ךַײא ןשטניוו רימ .גָאט ןטוג א ,סעזערּפ עינאּפ ,ָאש
 רעטיילגאב ייווצ ענַײז ןוא ןסָאנ טָאה ,ןטַײז ענעדיישראפ ןיא ךיז קידנקוקמורא

 ,טארנעדוי ןופ זיוה סָאד טזָאלראפ
 -רערעטנוא םענופ רעכוזאב יד זא ,טראוועג טָאה טארנעדוי ןופ רעציזרָאפ רעד

 םיא טָאה'ס רעכלעוו ףא ,טַײצ יד .ןזָאלראפ רעכיג סָאװ ןיוש םיא ןלָאז באטש ןשיד
 יד ןיא ןטראוו .לריוג רעד יװ ,טרעטנעענרעד ךיז טָאה ,שָארפ ןָאפ ןפורעגסיורא
 ,ךאז עכעלריטאנ א ןעוועג זיא ָאש ףניפ עקירעביא ןשָארפ ןָאפ אב ןרעמיציועדָאפ
 יו ,רעציזרָאפ רעד טָאה .ךעלרעפעג-טיוט ןעוועג זיא עגער א ףא ןקיטעּפשראפ
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 -נָא ךיז קילַײא ,טזָאלראפ םיא ןבָאה באטש ןשידרערעטנוא םענופ טסעג יד רָאנ
 ,ץנעדיזער סשָארפ ןָאפ ןיא טזָאלעג ךיז ןּפיל יד ףא עדיוו רעטיירג טימ ןוא ןָאטעג

 -טנגייא ,םיא זיא'ס .ןטסגרע םוצ טיירגעגוצ ןיילא ךיז רע טָאה געוו ןצנאג םעד
 ןגיוא עטכאמראפ טימ ךיז טָאה טארנעדוי רעד זא ,רָאלק ןעוועג גנאל ןופ ןיוש ,ךעל
 רע טקניז גָאט ןדעי טימ ןוא .ּפמוז א ןיא ָאּפאטסעג רעד ןופ ןּפעלשנַיײרא טזָאלעג
 סעּפע טעוװ עמ זא ,עיזויליא ןא טאהעג טארנעדוי רעד טָאה בייהנָא ןופ .רעפיט ץלא
 טָאה ביײהנָא ןופ .ָאטעג ןופ רעניווװנַייא עכעלקילגמוא יד ראפ ןעגנידּפָא םוראיוזא
 ,טעברא ףא ןדִיי סיורא ןקיש ןשטַײד יד זא ,טביילגעג ,רעציזרָאפ רעד ,ןיילא רע
 קיטיינ ראפ ןטלאהעג טינ רע טָאה םעד ןגעק .עגרָאטאק ףא .טעברא רערעווש ףא
 ,טגייצרעביא ןעוועג זיא רע יװ ,ךיז ןלעטשנגעק סָאד ןעוו טלמעד ,ןלעטשנגעק ךיז
 | ,ןדִיי עלא ןופ םוקמוא םעד ןרעלענשראפ טעוו

 ןדַיי יד וצ טענַײטעג טלמעד רע טָאה -- ,עגרָאטאק ןַײז לָאז ,עגרָאטאק --
 ,לָאמאכָאנ ןווורּפסיױא זדנוא טייג טָאג .ךיז ףא ןעמענ ץלא ןלעוו רימ -- .ָאטעג ןופ
 ףא סיורא ןדִיי טקיש עמ סָאװ ,םעד ןיא רעבָא .ןוועִיי טווּורּפעגסיױא טָאה רע יו
 גורומש ושפנ תא --- :גנוזַײװנָא סטָאג ןאראפ זיא ,טעברא רערעווש

 טינ רעמ רענייק ךיז טָאה טעברא רעטשרעמיולק רעקיזָאד רעד ןופ ןעוו רָאנ
 טסנעּפשעג סָאד טלעטשעגפוא ךיז טָאה דנאל ןצנאג םעד רעביא ןוא טרעקעגמוא
 זיא ,ןדיי עטקישעגסיורא יד ןַײא ךעלגעטגָאט טגנילש סָאװ ,ןוויוא-םענעג םענופ
 -נעדוי םענופ עזיוו א טימ טעמסאכעג טייג ראזג סרעלטיה זא ,ןרָאװעג רָאלק םיא
 ךיז ףראד רע ,ןדייר טינ טציא םעד ןגעוו ןיוש ןָאק ,רעציזרָאפ רעד ,רע ןוא .טאר
 רע לייוו ,"ןדִייא טרָאװ סָאד ןדיירסיורא טינ רָאט רע .דרע טימ ליומ סָאד ןּפָאטשנָא
 ןגעוו קעפָאס א ץראה ןַײז ןיא טעוונאגעגניירא ךיז טָאה'ס ןעוו לַײװ .טראוועג טָאה
 טָאה רע .טגָאזעג טינ ןדִיי יד ךַײלג םעד ןגעוו רע טָאה ,ןדִַיי עטקישעגסיורא יד
 טקיטעטשאב טָאה קעפָאס רעטייווצ רעד זא ןוא ?טראוועג רע טָאה סָאװ .טראוועג
 יא --- טאהעג עריומ ןיוש רע טָאה ןאד .טראוועג רעטַײװ רע טָאה ,ןטשױע םעד
 ןוא ,ןגָאזּפָא טאהעג עריומ רע טָאה ןשָארפ ןָאפ ,ןדָיי יד ראפ יא ,ןשָארפ ןָאפ ראפ
 ..ןגָאזסױא טאהעג עריומ רע טָאה ןדַיי יד

 טעז טציא ..טפעשעג א ףא ןעגנאגעגנייא ערכא-ערטיס רעד טימ זיא רע ,ָאי
 ןייגוצ טינ רָאט רע ...ןדייל עשידִיי יד טימ רעמ ןָא טינ ךיז רעק רע ...רָאלק סע רע
 טָאה ןשָארפ ןָאפ ...ןַײז עמאטעמ טינ ייז טנעה ענַײז טימ רָאט רע ...טנעָאנ ייז וצ
 ןפאש ךיז ןוא ןפורסיורא םיא ןָאק שָארפ ןָאפ ...ךיז רעביא עטילש יד ןבעגעגּפָא רע
 ..ָאטעג רעד ןופ ץראה סָאד ץאט א ףא ןעגנאלרעד ןסייה ךיז םיא ןוא ...םיא טימ
 רע ןוא ...סיפ יד ךָאנרעד ..ָאטעג רעד ןופ טנעה יד ..ָאטעג רעד ןופ ךראמ םעד
 ..פָאק םעד ןָא טינ ןעייג סיפ יד זא ,עטסדנימ עמאס סָאד ןענאטשראפ טינ טָאה
 --- טניימעג רע טָאה ןעניימ ןוא !טעברא :טגָאזעג טָאה שָארפ ןָאפ ...ץראה םעד ןָא ןוא
 רע טפור טָא .לָאהַאק רעשידִיי רעד טינ ,סָאבעלאב ןַײז זיא שָארפ ןָאפ .ןבעל סָאד

 !ץמָאשענ ןַײז טיה -- ריומש יושפאנ סע 1
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 -עג טלָאװ רע יו טקנוּפ ,טייג רע .טייג רע ןוא ,רענַיײז סָאבעלאב רעד ,ךיז וצ םיא
 טקנוּפ ...ערכא-ערטיס רעד ראפ ןטעווייכסיה ..טאק םעד ראפ ןסעווייכסיה טאה
 עריומ טָאה רע .ךיז טלַײא רע ...ךאמּפָא ןא ןבירשעגרעטנוא םיא טימ טלָאװ רע יו
 רע טָאה ָאטעג ןיא ?ןקיטעּפשראפ וצ עריומ רע טָאה סָאװראפ .ןקיטעּפשראפ וצ
 טקישעגסיורא ןענַייז סָאװ ,ןדִיי יד ןופ סנטָאש יד ץוכ .טינ םענייק רעמ ךיוא ןיוש
 -ָאלק יד ץוכ ...ןרעוװ וצ טקינַײּפראפ ףא טארנעדוי םענופ רעשכעה ןטימ ןרָאװעג
 רע טייג עשז סָאװ זיא ...ָאטעג ןיא טשינרָאג רע טָאה רעמ ...עקידעבעל יד ןופ סעל
 םעד רעביא םיא טדיינש ןגעקטנא זא ,טכודעג ךיז טָאה םיא ?ןשָארפ ןָאפ וצ טציא
 ליומ ןרעביא םיא טסיַײמש ןוא באטש ןשידרערעטנוא םענופ רעכָאב רעד טָא געוו
 ;רעטרעװ יד טימ

 ןשידרערעטנוא ןטימ ןוא ,סעזערּפ רעה ,טינ ךיז ריא טגניד ןשטייד יד טימ ---
 ...ןעגניד ךיז ריא טליוו באטש

 טנייה ןוא ,רָאי ייווצ רעבירא ןיוש ריא טרעפטנע סעווָאמאה-ךעלאמ םעד ---
 ...באטש ןשידרערעטנוא םעד ןרעפטנע ריא טעוװו

 ןשידרערעטנוא םענופ לָאק סָאד רָאנ .ןגיוא יד טכאמראפ רע .לענש טייג רע
 :ןריהעג יד ןיא ןַײרא םיא ךיז טסַײר ןוא ןגיוא יד רעביא םיא טשטאּפ רעכָאב

 עיצובירטנַאק ןבעגעג טָאה ריא סָאװ ףא ,סעזערּפ רעה ,שטָאכ ריא טסייוו ---
 טרָאד ךַײא לָאז עמ ...ןגעווטרעיײא-ראפ סעירָאטאמערק ןעיוב ףא ?ןשָארפ ןָאפ
 ,..טייהרעקידעבעל ןענערבראפ

 ןשָארפ ןָאפ אב ,טינ ץעגרע ןיא ןטלאהאב טינ לָאק םעד ןופ טציא ךיז ןָאק רע
 ,געוו םעד םיא טייגראפ סע .ךָאנ םיא טגָאי סע .סע טרעה רע .טינ ךיוא

 ןטעב םיא אב רע לָאז רעשפע !ןשָארפ ןָאפ ןגָאז טציא רע טעװ עשז סָאװ זיא
 טלעטש רע .טסניד רעכעלרע ראפ ,סע טסייה ,ליוק א ?ןיירא לגרָאג ןיא ליוק א
 טמוק ןוא .רע טייג ,ןשָארפ ןָאפ וצ ,םיא וצ .טעשזדנַאלבעג טלָאװ רע יװ ,ּפָא ךיז
 ןופ ןדִיי יד וצ ןוא .עלילָאכ .גנוקיטעּפשראפ רעטסדנימ רעד ןָא ,טונימ רעד וצ
 וצ טאהעג עריומ ךיוא רע טָאה ןגעווטרעייז ןופ ?ןעגנאגעג ךיוא רע זיא ָאטעג רעד
 סע זיא יצ ?דלוש ןַײז סע זיא יצ ?םעד ןיא קידלוש זיא רעוו רעבָא ?ןקיטעּפשראפ
 ךיז טיג עמ ּוװ ...עלַײלעװ םיוי ףעלאכ רעד טגנעה ןדִיי רעביא סָאװ ,דלוש ןַײז
 טָאטשנָא זדלאה סנצעמע טקורעגרעטנוא ןעד רע טָאה ...דנעוו א ןוא רעק א טינ
 -עגפורא טינ סרעקנעה יד ןעד ןבָאה ?םעד ןופ ןסעגעג טיורב רע טָאה יצ ?םענַיז
 ןכעלקילגמוא םעד ךרוד זיולב ףיילש-עילט םעד ןטשרע םוצ זדלאה ןַײז ףא ןפרָאװ
 -לימ א ןרעלקרעד ?ןָאט טנַאקעג רע טָאה סָאװ ?טארנעדוי ןופ רעציזרָאפ -- טמא
 יד עליפא ןרָאּפשניײא םיא ?טרָא ןפא ךַײלג ןעמענ ךיז ןבעל סָאד ?ןרעלטיה עמָאכ
 ..?ןבעל ןַײז ראפ ןטסָאק ןזָאל ךיז ףראד ךַיײר עטירד סָאד סָאװ ,ליוק

 עליכטאכעל רעשפע טלָאװ רע ...קידלוש ךעלקריוו רעשפע רע זיא םעד ןיא ,ָאי
 רע טלָאװ .ןבעל סָאד ןעמענ ךַײלג ךיז ןוא ליוק א ןרעלטיה ןרָאּפשניײא טפראדעג
 ,..ךיז טימ ןעוועג עמאטעמ טינ דרע-רעווייק יד סעכָאּפאה-לָאכעל

 ,,?טציא ןוא
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 -ראפ טינ טָאה רע .ןשָארפ ןָאפ וצ טַײצ רעד וצ ןעמוקעג ךיוא רע זיא טציא
 ןיא ןשָארפ ןָאפ אב ,ןטראווּוצ ,קידנעטש יװ ,ךָאנ ףראד רע .טרעקראפ .טקיטעּפש
 ,רעגנעל ןטראוו ןעמוקסיוא טעוו'ס זא ,סיוא טזַײװ .קידלמוט זיא טעניבאק

 קיטש ענעגױצעגנָא ןא יװ ,ךַײלג ןענאטשעג זיא טעניבאק ןיא ןשָארפ ןָאפ אב
 ןופ ,ןפיילש יד וצ ןרעטש ןַײז ןופ טפירטעג טָאה סייווש ןוא ,עפפוטש טרוק ,עמוג
 ,םיא קידנקעלּפָא טינ ,ליומ ןעלקניוו יד וצ זָאנ רעד ןופ ןוא זָאנ רעד וצ ןפיילש יד
 ,טַײקטשטאּפעגסיוא ןופ יוװ ,טיור ןעוועג זיא רע .טַײקנצלאזעג יד טליפעג רע טָאה
 ןָאפ ראפ טגיילעגסיוא ךעלדנעטשראפטסבלעז ןוא רָאלק יוזא ,ךיז טכאד ,טָאה רע
 רע ןוא .עיצאזינאגרָא עשידרערעטנוא עצנאג יד ןּפאכראפ ןופ ןאלּפ םעד ןשָארפ
 רָאנ טָאה רע .ןרינָאּפמיא ןשָארפ ןָאפ טעװ ןאלּפ רעד זא ,רעכיז יוזא ןעוועג זיא
 ןוא .ןדִיי ןטּפאכעג םעד ןופ רעהראפ םעד ןכאמ ןביולרעד םיא לָאז עמ ,ןטעבעג
 טימ .ןיורק א טימ ןוא טנעמאדנופ א טימ ,טיובעגסיוא טסעפדןזַײא ןעוועג זיא ץלא
 ןוא רעדנאנאפ ףרָאװ א ןבעגעג שָארפ ןָאפ םיא סע טָאה .ןַײז וצ ףראד'ס יו ץלא
 :ןַיײרא םענָאּפ ןיא טרעדיײלשעג םיא סע

 עשידרערעטנוא יד ...םוטאמיטלוא ןא ןקיש ןכיגניא זדנוא טעװ ָאטעג יד --
 ,טפאשרָאטאנרעבוג רעד ןיא ןדִיי יד ןופ טכאמ יד ןרעלקרעד ןכיגניא ןלעוו ןענאגרָא
 ,שטַײד א טַײז ריא רעבָא ,טינ סע ןעייטשראפ ןקאילָאּפ יד ?עפפוטש ,טייטשראפ ריא

 זיא ייז םורא סָאװ ,ןגיוא עשרעניה ענַיז טימ טלטניּפעג טָאה עפפוטש טרוק
 שָארפ ןָאפ ןעוו ,טראוועג ןיוש טָאה רע .עָאנכאה ןופ ןוא סייווש ןופ טכַײּפ ןעוועג
 -רע םעטָא םעד ןּפאכּפָא ןיוש לָאז רע ןוא ,יירפ זיא רע זא ,ןָאט קנּוװ א םיא טעוו
 -נגעלעג םיא טָאה רע .טלַײעג טינ ךיז טָאה שָארפ ןָאפ רָאנ .סאג רעד ףא ץעג
 סניוזא סָאװ ןוא שטַײד זיא סניוזא סָאװ ,םעד ןגעוו יא עיצקעל א ןבעגעג ךעלטַײה
 ,דָיי זיא סניוזא סָאװ ךיוא ןוא קאילָאּפ זיא

 םענופ גנוצ םעד ןסיירסיורא רעטכַײל זיא ןטסיסקראמ עטכולפראפ יד אכ --
 םעד ןוא ?עפפוטש טרוק ,טייטשראפ ריא .ליומ םענופ טרָאװ א רעדייא ,לגרָאג
 םיא ןבָאה רימ .ןעיורטראפ יוזא טפראדאב טינ ךיז ריא טָאה ָאלדיבָאק קאילָאּפ
 קידנעטש זדנוא ןעגניד ןדִיי יד רָאנ .זיײרּפ רעקירעדינ ץנאג א ראפ טפיוקעג
 -ידיי א טעוװ ,עיזא לטרעפ יירד טימ עּפָארײא ץנאג ןבָאה ןלעוו רימ ןעוו ןוא .,סיוא
 ןבָאה ןדִיי יד ..ָאז-יװ-ַאז .ןעגנידסיוא ךיוא זדנוא ָאטעג רעד ןופ רעלטעב רעש
 רעד בילוצ טלדנאהעגנייא םיא ןוא זַײרּפ ערעסערג א ןבעגעג ,סיוא טזייוו ,םיא
 ,ןענאטשראפ טינ ךָאנ סָאד טָאה ריא .קיטיינ ןעוועג טינ יז רע זיא רעמ ףא .לעפ
 ,עפמוטש טרוק

 עכיוה יד וצ ּפָאק ןטימ ןָאט לקָאש א טגאוועג טינ עליפא טָאה עפפוטש טרוק
 ןעניגראפ טנָאקעג ךיז טָאה רע .שָארפ ןָאפ ףעשדָאּפאטסעג םענופ ןעגנוקעלּפטנא
 שידָאטעמ טָאה שָארפ ןָאפ ןוא .ךָאנ ףא ןטראוו ןוא ןגיוא יד טימ ןעלטניּפ זיולב
 :עבלעז סָאד ןוא סנייא טרעזאכעגרעביא

 ןייטשראפ סע טעװ ריא .עפפוטש טרוק ,ןענאטשראפ טינ ךָאנ ריא טָאה סָאד -- |
 .געוו ןיא טיירג ךיז טכאמ טייג זיא .רעטעּפש
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 ןסיײרעביא טזומעג ךָאד עפפוטש טרוק טָאה -- ?רערויפנעּפורג רעה ,ןיהווװו ---
 ןא טדער'ס ןעוו ,ןרעקירעדינ א ןופ טמוק סָאװ ,טַײקליטש עטרירטשומסיוא יד
 -טגנָא יד ןפיל יד ןופ ןקעלּפָארא טביולרעד סנייראפ ןיוש ךיז טָאה ןוא ,רערעטלע
 | ,סייווש ןּפָארט ענעפַאל

 טָאה ,ןרעטש םעד טשטיינקעגסיוא .טלַײעג טינ ךיוא ָאד ךיז טָאה שָארפ ןָאפ
 ,רע זא ,ןזיוואב םיא טלָאװ רע יו ,רעציפָא ןקינעטרעטנוא ןַײז ףא טקוקעג רע
 .ןעקנאדעג יד ןיא ,ןעפפוטש אב ,םיא אב רָאפ טמוק סָאװ ,ץלא טנעייל ,שָארפ ןָאפ
 ןיא קידנקוק ,ןוא שיט ןפא ןריפאפ עקינייא קיטיַײצניײא ןָאטעג רעטעלב א טָאה רע
 ;ןּפיל ענעגיוצעגפיונוצ יד ןופ קידעכרווועגא טשטעווקעגסיורא ,ייז

 ,עפפוטש ,טנָארפ ןפא ---
 ףא זא ,ןעניימ טנַאקעג טלָאװ עמ .ּפָאק ןטימ טלקַאשעג עפפוטש טָאה טציא

 -עגרָאפ טשינרָאג ךיז רע טָאה עלודג ערעסערג ןייק זא ,טראוועג רע טָאה םעד
 ןא יװ ןעמונעגפוא טַײקטראוורעדמוא עקיזָאד יד רע טָאה ןסעמערעדניא .טלעטש
 ןסערפ ןופ ןרָאי עזָאלגרָאז ענַײז וצ ,ןרָאי עקידעבעל ענייז וצ ףָאס א יו ,לייטרוא
 -נייא ןייא ןיא ןטלאה ןוא ןארָאטסער ןיא געט ענעצנאג ןגילּפָא ןופ ןוא ןפיוז ןוא
 סעשטיוד רעקיסארנייר א ףא ךעלנע זיא יז זא ,אשָאז לדיימ ןשיליוּפ םעד ןדייר
 ךָאנ ךיז לָאז ס ,טראוועג טָאה רע ..דעסעכ ןשלדיימ ריא ףא ןטראוו ןוא ןליירפ
 ראפ ךרודא זיא ,טנָאזעג םיא טָאה שָארפ ןָאפ סָאװ ,סָאד ליַײװ .רענוד א ןרעהרעד
 ,ץילב א יו ןגיוא ענַײז

 סָאװ וצ .ץלא ףא עטָאראכ ןוא גנושיוטנא טליפרעד ךיז טָאה ןגיוא ענַײז ןיא
 ןליירפ יד ןענאטשעג זיא ןגיוא ענַײז ראפ ?ןליױּפ ןייק ,רעהא ןסירעג ךיז רע טָאה
 סָאװ ,ריב טרָאװק א טימ ןוא סעקסיסָאס ענעטַאזעגפוא-שירפ רעלעט א טימ אשאז
 עליפא ךָאד טָאה רע ..ןיורק עסַײװ א יװ ,ןעגנאגעגפוא ריא ףא זיא םיוש רעד
 ,ןגָאז וצ טאהעג ריא טָאה רע סָאװ ,ןגָאז ןזיוואב טינ ,דיומ רעשיליוּפ רעד טָא ,ריא
 טציא ,ןגיוא ענייז ךרוד ןגיולפעגכרוד טכירעגמוא יוזא ץילב רעד זיא ...ָאד ןוא
 רעבָא ,גנוקיטעּפשראפ א טימ ךיז טָאה רע ןוא .רענוד רעד ןרעהרעד ךיז ךָאנ ףראד
 ;טרעהרעד ,ךָאד

 ךיז ריא טעװ טרָאד ...ןטסָא ךאנ --- טנָארפ ןפא ,עפפוטש ,ןרָאפ טעװ ריא ---
 -ןטאדלָאז ןוא ןטסיסקראמ-ןטאדלָאז ,ןטסינומָאק-ןטאדלָאז טסייה סָאװ ,ןטיוורעד
 טעוװ ,ךַײא וצ טגיינעגליוװ ןַײז ,לארעביא יוװ ,טעוו לאזקיש רעד ביוא ןוא ...ןעדוי
 ןיא ןריפ וצ ךיז יוזאיוו ,ןסיוו ריא טעװ ןאד ..,רעהא ןרעקמוא ךָאנרעד ךיז ריא
 ,ןעזרעדיוו ףא ...ריא וצ טגיינעגליוװ ןַײז טעוװו לאזקיש רעד ביוא ,ָאטעג רעד
 ,ןעזרעדיוו ףא ,עפפוטש

 רעשירעטילימ טימ ןוא ךיז םורא דנור זיײרק ןבלאה א טכאמעג טָאה עפפוטש
 -םוא ןא טימ .ךיז רעטניה טכאמראפ יז ןוא ריט רעד וצ טנאּפשעגוצ טַײקטלושעג
 םעד ןעזרעד ןזיוואב ךָאנ רע טָאה ךעלגייא ענעטלאהאבראפ ןוא םענָאּפ ןזָאלבעג
 ןופ ןרעוו וצ ןעמונעגפוא ייר ןַײז ףא טראוועג טָאה סָאװ ,ָאטעג רעד ןופ רעציזרָאפ
 ,ןשָארפ ןָאפ
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 טרעוו רע סָאװראפ ,עביס רעד ןופ לייט א ןעזרעד םיא ןיא טָאה עפפוטש טרוק
 ,טנָארפ ןפא טקישעגקעווא

 יד טימ ןָאטעג ץנאלג א רע טָאה -- ...ןעגנאגאב םיא טימ לדייא וצ ךיז --
 ,סעמ א יװ ,ןגיוא

 ,ףָאס רעקירעיורט סָאלדיבָאק קעשיצנארפ ןגיוא יד ראפ לדניווש א םיא טיג'ס
 ,עיזיוו רעמענעגנָאמוא רעד טָא ןופ ךיג ךיז טַײרפאב רע רעבָא

 עטלייצעג טָאה רע .ןטכארט וצ ךָאנ סעּפע ןגעוו טעּפש ןיימעגלא ןיא זיא טציא
 ,רעמ טיג טרעיודעג ןבָאה ייז שטָאכ .טקידנעעג ךיז ןבָאה רָאי עטעפ ןביז ענַײז ,ָאש
 | ,םישָאדאב ןביז יו

 -גטלאהעגסיוא רעטכאמעג טימ טגָאזעג ןיילא ךיז וצ רע טָאה -- ,טציא --
 -ייֵצ א וצ טרָאד ךיז טנידרעד ןוא טנָארפ ןפא טייג ,רָאיאמ רעה ,טציא --- ,טַײק
 ...ונ ..עדאש .ָאטעג ןיא טינ .ןענידרעד ןטרָאד ךיז ןעמוקסיוא טעװ ךייא .םעל
 ּפָא טייג גוצ רעד ,רעלענש -- ,ןבירטעגרעטנוא ןיילא ךיז רע טָאה -- ,רעלענש
 טגָאזעג םיא טָאה -- ,ןעזרעדיוו ףא; ,טנגעזעג ךיז -- ןשָארפ ןָאפ טימ .טנוװָא ןיא
 -ָאטסער ןיא ןעגנאגעגניירא ךָאנ טלָאװ רע ."ןעזרעדיוו ףא --- ,רערויפנעּפורג רעד
 טרָאװק עבלאה א ריא אב ןעקנירטסיוא ,אשָאז ןלַיײרפ רעד ףא ןָאט קוק א ןאר
 יד ןופ ךיז טקימיוש סָאװ ,םענָאּפ סַײװ ריא ףא ןָאט קוק א ןוא םיוש טימ ריב
 ,רעטעװרענָאד ,זיא יז זא ,טנעמילּפמָאק-סגנונעגעזעג א ןגָאזּפָא ריא ןוא ,ןעלסקא
 -מעצולּפ ןַײז וצ ליפעגטימ ןקירדסיוא לָאז יז ןוא ,רעטכָאט רעשטיוד א וצ ךעלנע
 טזָאלעגּפָארא ןטלאה טַײקידװעמעש ןופ ןוא ּפָאק ןטימ ןעלקָאשוצ ןוא רָאפּפָא ןקיד
 ןעפפוטש טרוק אב סיר א ךיז טיג --- ,טַײקכעלטימעג אראס ..,ןגיוא עשיייורפגנוי יד
 ץלא טציא זיא םיא ראפ ...םיא ראפ טינ רעמ ןיוש זיא'ס רעבָא --- ,ץראה סָאד
 ,אשָאז ןליירפ רעד אב יא ,ןשָארפ ןָאפ אב יא -- טקידנעעג ךיז טָאה ייר ןַײז .טעּפש

 -קיש רעד ביוא? ...ןעזרעדיוו ףא --- ,ןיילא ךיז רע טגָאז -- ,ןעזרעדיוו ףא --
 ןָאפ ןופ רעטרעוו יד ךיז רע טנַאמרעד -- ..."ןַײז טגיינעגליוװ םיא וצ טעװ לאז
 ,.,לאזקיש רעד --- ,ןשָארפ

 .טארנעדוי ןופ רעציזרָאפ ןטימ שָארפ ןָאפ טדער טציא

 ,ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארא ,שיט ןבעל טייטש סעזערּפ רעד

 .גנורעקלעפאב-ָאטעג רעד ראפ יא ,ףעש-ָאּפאטסעג ןראפ יא רעקידלוש א יו

 טגָאז -- ,סעזערּפ רעה ,ןדירפוצ טינ ךַײא סימ זיא טפאשרָאטאנרעבוג יד --

 א רעייז טימ ןוא םיטש רעד ןיא עדריווטסבלעז ךאס א רעייז טימ שָארפ ןָאפ םיא

 ,ןגיוא יד ןיא גנוטכאראפ ךאס

 םענופ דייר-ףָארטש יד ךיז ןיא קידנּפאזנייא ,ּפָאק ןטימ טלקַָאש סעזערּפ רעד

 ןטַײז ענעדיישראפ ייווצ ןיא ץעגרע ןקוק ןגיוא עדייב ענַײז ןוא ,ףעש

 ןגעקטנא ,ןטָאס םעד ןגעקטנא ,לָאהָאקאה-שַאר רעד ,דָיי רעד ,רע טייטש טָא

 יד ןבעגעגרעביא רע טָאה טַײקילעזטַײל ןַײײז ףא סָאװ ,ָאטעג רעד ןופ רעקנעה םעד

 קירוצ רָאי בלאה א ייווצ רעכעה טימ ...טלעוו רעד ןיא עליהעק עשידִיי עטסערג
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 עקידלדניווש טימ ,רענעקָארשרעד א ,רענעגָאלשרעד א ,ןענאטשעג ךיוא ָאד רע זיא
 ןבלאה א ןופ עיצאילוטיּפאק א ףא ןעוועג םיקסאמ ןוא ןגיוא יד ןיא ןעגנונעפָאה
 ,קלָאפ ןשידִיי םעד ןגעק ןעגנוקידלושאב סדנאלשטַײד טרעהעגסיוא ,ןדִיי ןָאילימ
 ,טבעל קלָאפ סָאד סָאװראפ :רוטאלקנעמָאנ רעקידנגלָאפ ןיא ןענאטשאב ןענַײז סָאװ
 -ראפ .טקנעד קלָאפ סָאד סָאװראפ .ןרעדָא יד ןיא טולב םעד אב טסילפ עס סָאװראפ
 ,ןענעגראהסיוא טינ ךיז טזָאל סע סָאװ

 -וטיּפאק רעד ןופ םיָאנט יד טרעהעגסיוא רע טָאה ,קידנרעדיוורעד טינ ,ןוא
 :עיצאיל

 טימ ייז ןעמיוצמורא ,טרָא ןייא ףא ןביירטראפ .טלעוו רעד ןופ ייז ןרעדנוזּפָא
 ןרעּפכורפטנא ,זַײּפש יד ייז ןעמאסראפ .טפול יד ייז אב ןעמענוצ .טָארדכעטש
 ןוא קעשייכ םעד ייז אב ןעמענוצ .סעימעדיּפע טימ ייז ןקעטשנָא .רעדניק ערעייז
 ,ןוז יד יז ןופ ןלעטשראפ .סקיוועג ןייק ןופ ןסינעג ייז ןזָאל טינ .ןבעל ןופ ןיז םעד
 ,ךַײר ןטירד ןופ גנוגיפראפ רעד וצ טפארק-דרעפ סלא ייז ןלעטשוצ ןוא

 גנוליפסיוא רעכעלטקניּפ רעד טימ ןריפנָא ףראד ,לָאהָאקאה-שָאר רעד ,רע ןוא
 ןעמעלא םעד ראפ ןיול סלא ןוא ,ךַײר ןטירד םעד סעוויוטעל םִיָאנט עקיזָאד יד ןופ
 ,רעטצעל רעד ןַײז רע טעוו

 ןרעביא טינש א ןיילא ךיז רע טיג -- ?םעד ףא ןעוועג םיקסאמ רע זיא --
 ,ץראה

 .ןעוועג םיקסאמ --
 יו ,ּפָא טינ רעטַײװ ךיז רע טזָאל --- ?טיײטאב סָאד סָאװ ,טסּוװעג רע טָאה --

 ,טכירעג םענעגייא ןייז ףא טכארבעג ןיילא ןוא טּפאכעג ןיילא ךיז טלָאװ רע
 ,טסּוװעג ---
 ?ןעוועג םיקסאמ רע זיא עשז סָאװראפ --
 ,גנונא עטייוו אזא רָאנ טָאה רע ,ןבעג טינ רעפטנע ןייק ךַײלג ןיילא ךיז ןָאק רע

 ..בייל רעטיוט א רעדייא ,טנוה רעקידעבעל א רעסעב זיא ךָאד זא ,םעלָאכ ןיא יוו
 ,בייל ןטיוט םענופ בַײל סָאד ןייצ יד טימ ןוא לגענ יד טימ ןסַײר ןלאקאש יד ןעוו
 גיניק םעד טָא ןופ טַײקשיטעטסעיאמ יד ןוא טַײקסױרג יד ןָא טינ סנייצלא ךיז טעז
 ,טסימ ןיא ןוא טיוק ןיא ךיז טרעגלאוו רע .ּפָא יז טפאש טיוט רעד .סעַײכ יד ןופ
 רע ןוא ,ןגיוא עטיוט ענַײז ןופ ןעלקניוו יד ןיא ךיז ןביײלק םערעוװ .טרעוואג ןוא
 ...ןסַײב ןָאק טנוה רעקידעכעל א ןוא ,ןָאט ריר ןייק טינ ךיז ןָאק

 -ראפ ,לָאהָאקאה-שָאר רעד ,רע טָאה -- ,ּפאכ א ךיז רע טיג -- ,סָאװ זיא --
 ?ןסיַײב טווּורּפעג שטָאכ רע טָאה ,טנוה א ןיא ךיז קידנעלדנאוו

 .רעפטנע ןא ןבעג ךיז רעווש סרעדנוזאב םיא זיא םעד ףא
 רָאנ טינ -- ,ּפָאק רעד ןליוו ןַײז ןגעק ןיילא םיא אב ךיז טלקָאש -- ,ןיינ --

 ,טָאה רע ,טרעקראפ .םענַײז רעגניווצאב םעד ןָאט סיב א טוװּורּפעג טינ טָאה רע
 יד ..טסענ יד םיא ראפ טקעמשעגנָא טנוה-דגאי א יװ טּפָא ץנאג ,סיוא סע טמוק
 רָאנ טָאה רעגעי רעד ...ןטלאהאב ןעוועג זיא ןברָאק רעקידלושמוא רעד ּוװ ,ערָאנ
 ,.קעטס ןטימ ןָאט עכָאפ ןייא ...םיא וצ ןָאט עקָאמס א טפראדעג
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 רע סָאװ ,טימרעד טנוה-דגאי א ןופ טעברא יד טליפעגסיוא טינ ןעד רע טָאה יצ

 םיא ןופ סע טָאה שָארפ ןָאפ רָאנ ןעוו ,עטלייטרוראפ טימ ןעלטעצ טלעטשעגוצ טָאה

 ןָאפ ךרוד עטריפעגקעווא יד זא ,ןרָאװעג עריוועג זיא רע ןעוו ןוא ?טרעדָאפעג

 שטָאכ רע טָאה זיא ,ךיור ןטימ קעווא ןענַײז סארנעדוי םענופ רעשכעה ןטימ ןשָארפ

 יד ןָא טנָאז סָאװ ,טנוה רעקידנעקוואה רענעי יװ ,טנוה א יװ ,ןָאטעג עקוואה א

 ?טָאטש ןיא זיא סעווָאמאה-ךעלאמ רעד זא ,ערוסב עקירעיורט

 ?ןָאטעג סע רע טָאה סָאוװראפ

 ךיז ףראד עמ לייוו -- ,קנאדעג ןטימ טַײװ ץעגרע ךיז רע טייגראפ --- .,,ליַײװ

 יו עליימעב ןיוש ןעמ ןָאק ךָאנרעד ןוא ..,טנוה א ןַײז ףא עמָאקסאה יד ןבעג רָאנ

 יו ,ךיז ןעמ טגָאלש ,ךיז טגָאלש עמ זא ,עליפא טלמעד ...ןןעלדנאה טינ שטנעמ א

 טסייר עמ סָאװ רעדָא ןפרָאװעגוצ ץעגרע ןופ טרעוו סָאװ ,ןייב םעד ראפ ...טנוה א

 .יטינ םענייק רעמ ןוא ...ךיז ןעמוקנָא לָאז רע ..,.ןייב םעד ראפ ...סיוא ץעגרע םיא

 ןוא גנוצ רעקידנרעטיצ א טימ ,ליומ ןפָא ןא טימ ןייטש ךָאנרעד טבַילב עמ ןוא

 ןַײז ראפ טציא טייטש רע יוװ יוזא טָא --- ,ןגיוא עטמעשראפמוא עקידעָאנכאה טימ

 ןופ לָאז רע ,ןענָאמ םיא אב לָאז רע ,ןפָארטש םיא לָאז רע ,טראוו ןוא סָאבעלאב

 ןטימ ןעלקָאש לָאז ,לָאהָאקאה:שָאר רעד ,רע ןוא ,טייהרעקידעבעל ןסאּפ ןסַײר םיא

 קידלוש רָאנ ןָאק סע יװ ,יוזא טָא ,ָאסעג רעד יא ,םיא יא -- קידלוש ןַײז ןוא ּפָאק

 "ראפ רעכלעוו .,.,דלוש ןַײז ראפ ןלָאצאב וצ סָאװ טימ טינ טָאה רעכלצוו ,טנוה א ןַײז

 .יילעפ רעד ץוכ ,טשינרָאג טגָאמ

 טָאה רעוו --- ,ןגיוא יד רעביא זיב ןעיָאזיב רעד וצ ייג א םיא טיג -- ,רעוו יא

 טזָאלעג ךיז ןבָאה ןעיורפ ?רָאי טנזיוט ייווצ עצנאג ראפ טלדנאהעג יוזא ןדיי אב

 ןבָאה ןעגנוי-רעטסוש .ןעלגרָאג יד טקערטשעגסיוא ןבָאה רעדניק ...ּפעק יד ןקאהּפָא

 "רעד ןוא ,קלָאפ םענופ דעוװָאק ןראפ ךיז קידנלעטשנַײא ,רָאטאנרעבוג ןיא ןסטָאשעג

 םורא ןעייג ָאטעג ןופ סעוורוכ יד רעטנוא .עילס רעד ףא ןעגנאגעג עוודעכ סימ ךָאנ

 וצ ןיא סָא .קלָאפ םענופ דעוװָאק ןראפ רעזדלעה יד ןקערטש ןוא רעדניק עשידִיי

 ןשידרערעטנוא ןופ סעפיקאס טימ רעכָאב רעקיזָאד רעד ןעמוקעג טנייה םיא

 ;סעכלאמ

 .גנוריצ .עיצובירטנָאק ---

 םאב ,רעקנעה םעד אב רָאנ ,ןדַיי יד אב טינ ןסַײרסיױרא יז ןעמוקעג זיא רע

 טסייה רע יו טקנוּפ סָאװ ,טנאה יד טגיילעגפורא ץלא ףא ןיוש טָאה סָאװ ,ןטָאס

 ןַיז ךעירטאמ ןפראד טינ ךָאנרעד ךיז לָאז עמ ,טעגראה רע רעדייא ,ןָאטסיױוא ךיז

 -סיוא ,טעגראה רע רעדייא ,רע טסייה יוזא ,םיגוראה יד ןופ םידָאגב יד ןּפעלשּפָארא

 קיטליגדנע ךיז ףא טַײצ ןייק ןרעטאּפ ןפראד טינ לָאז רע ,סענעשעק יד ןקידיײל

 ךיז ,ןעגנוי עשידרערעטנוא יד ,ןעמוקעג ייז ןענַײז ...םיסיימ יד טימ ןענעבשזעכעצ

 -עג זיא ,לָאהָאקאה-שָאר רעד ,רע ןוא ,טארנעדוי ןיא טאק ןשישטַײד ןטימ ןגָאלש

 לָאז רע ...ןָאט עקָאמס א םיא וצ לָאז רע ...גנולעטשאב א ןעמענ ןטָאס םוצ ןעמוק

 .יקעטס ןטימ ןָאט ךאמ א םיא וצ

 ?ךיוא רע ?ןדירפוצ סינ רע זיא סָאװ טימ ?שָארפ ןָאפ ,םיא ןופ רע ליוװ סָאװ זיא
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 טימ ןיוש ןלעװ ,בַײל ןַײז ןסע ןלעװ סָאװ ,םערעװ יד זא ,ךיז טכוד םיא
 ןדירפוצ טינ םיא טימ זיא עשז סָאװ טימ ויא ..ןדירפוצ ןַײז טינ ךיוא םיא
 סָאװ ,םערָאװ רעטעילַאכעגסױא ןוא רענעסערפעגנָא רעסיורג רעקיזָאד רעד טָא
 עטריניראמעגנייא יװ ,ןגיוא טימ טקוק ןוא קענעד ןכיוה א טימ טוה א טנָארט
 רע טָאה ?טקינעּפשעגרעדיװ סָאװ:סעּפע ןיא טנייה זיב ןעד רע טָאה ?ךעלמעווש
 סָאװ טימ ?ןדַיי יד טקישעגסיורא ןרעוו ןיהוװ ,טגערפעג לָאמ ןייא שטָאכ ןעד םיא
 ?קירוצ ןרעקמוא יײז רע טנכער ןעוו ןוא ..?ךיז ייז ןקיטפעשאב טעברא ןא ראפ
 ןעד םיא רע טָאה !טרָאװ קירעביא ןייא טימ ןעוועג ךעירטאמ ןעד םיא רע טָאה
 עשידיי ליפיוזא קרעמ יד ףא ךיז ןעמענ ןענאוונופ -- ןָאטעג גערפ א לָאמ ןייא
 םענופ טָאטשניױרק רעד ןיא םידָאגב עשידַיי ליפיוזא ןעמ טריפ סָאװ ןוא ?םידָאגב
 ?ךַיר

 עטריניראמעגנייא ענייז ןוא .ךעלטירטוצ טינ זיא ןשָארפ ןָאפ ןופ םיטש יד רָאנ
 ,גנוטכאראפ טימ לופ ןענַײז ןגיוא

 עכעלצונמואג טנזיוט ףלעװצ ןופ לטעצ א עדוי-רעבָא םענופ טגנאלראפ רע
 .."ןדיי

 ,טייז רעד ןיא קידנקוק ,שיטעטסעיאמ סיורא רע טגָאז --- ,טנזיוט ףלעווצ --
 םוצ טרעהעג סָאד טלָאװ רע יװ ,רעטניוטשרעד א טביילב סעזערּפ רעד ןוא

 ןַײז טימ טינ ןוא לָאק ןַײז טימ טינ ןוא ..."עכעלצונמוא, טרָאװ סָאד ,לָאמ ןטשרע
 יד יא ןגירשעג טציא ןטלָאװ םיא ןיא יו טקנוּפ ,ךעיוק ןַײז טימ טינ ןוא ןליוו
 ,רעדניק יד יא ,סגפיוהרעטייש יד ףא ןעגערבראפ טזָאלעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סעמאמ
 ןסָאשעג ןבָאה סָאװ ,ןעגנוי-רעטסוש יד יא ,ּפעק יד ןקאהּפֶא טזָאלעג ךיז ןבָאה סָאװ
 ןריפ סָאװ ,דרערעטנוא רעד ןופ ןעגנוי עטכיילבעגסיוא יד יא ,סרָאטאנרעבוג ןיא
 ןבעל ןענאטשעג ןטלָאװ עלא ייז יװ ,עיצובירטנַאק ןרעדָאפ ןוא םיכָאלעמ יו ךיז
 ;ןשָארפ ןָאפ אב גערפ א רע טיג ,םיא

 ?ףעש רעה ,ןדִיי עכעלצונמוא טסייה סניוזא סָאװ ---
 ןפא םענ א סעפע טיג רע ,טרירעג זיא עדוי רעד זא ,סיוא ךיז טכאד ןשָארפ ןָאפ

 ןפא ןָאט קוק א לָאמאכָאנ םענעגנָאמוא רָאנ זיא םיא .קעווא קירוצ סע טגייל ןוא שיט
 סיוא טיה רע רעבָא .ןעקנאדעג יד אב טינ יװ סיוא עקאט טעז סָאװ ,עדוי-רעבָא
 טימ טראוו דיי רעד ןוא ,טכיוועגכַײלג ןוא טַײקיױר םיטש רעשירעשרעה ןַײז ןיא
 ,רעסיורג רעד ,שָארפ ןָאפ ןוא ,ליומ ןטמירקעגרעביא לסיב א םעד ףא עגארפ רעד
 טימ ןוא ןעלסקא יד ףא ןטנעמוזָאּפ טימ ןוא סענָאגָאּפ טימ םערָאװ רענעסערפעגנָא
 אליק קיצכא ןוא סקעז יד טָא ,לברא יד ףא רענייב עטגיילעגפיונוצ ןוא סנבראש
 ,ךיז טכאד ,ךיז טָאה ,עשראוו ןופ ןדִיי יד ןעליוקסיוא ףא טכאמלופ טימ רעכָאז
 רעקידעיידרעסָאכ-בלאה א טלעטשעג טָאה'ס סָאװ ,עגארפ רעד ראפ ןקָארשרעד
 -ָאּפאטסעג ןַײז ןיא עגארפ א טלעטשעג םיא דַיי א טָאה לָאמ ןטשרע םוצ .דִיי
 םיא ןוא טעלָאטסיּפ םעד ןעמענסיורא ןָאק רע .ָאטעג רעד ןופ דיי א .ץנעדיזער
 רעירפ ףראד רע .ןַײא ךיז טלאה רע רָאנ .עגארפ רעד ףא טעלָאטסיּפ ןטימ ןרעפטנע
 ןוא ליטש ָאטעג רעד ןופ עטריפעגסיורא .ןדִיי עכעלצונמוא טנזיוט ףלעווצ ןבָאה

89 



 םיא רע ןָאק ךָאנרעד ןוא .עדוי-רעבָא םענופ טנאה רעד ךרוד .טעברא ףא יוװ .קַיור

 םיא טָאה סָאװ ,ָאלדיבָאק קעשיצנארפ שטָאכ .עגארפ ןַײז ףא ןַײז ףעסיומ ךיוא

 עשידרערעטנוא עכעלטע ןצנאגניא טימ לטעצ א יװ רעמ טינ ןעגנערב טפראדעג

 לסיב א ךיוא םיא טגניווצ ,טפאשרָאטאנרעבוג ןיא טכאמ רעד ףא ענַײז ןטנערוקנָאק

 טראוו רע .טראוו דָיי רעד ןוא ...טעלָאטסיּפ םעד טמענ רע רעדייא ,ןָאט טכארט א

 רעכעה סָאװטע סיוא ,ךיז טכאד ,טעז רע .שירעפורסיורא יוזא .שירעלטפאב יוזא

 סיוא שָארפ ןָאפ טעז ןיילא ןופרעד ןוא ,עגארפ רעקיזָאד רעד טָא קנאדא סקוװ ןיא

 ,םיטש עקידנסאּפ א לגרָאג ןיא ךיז אב ןכוז ןָא טבייה רע ןוא .רעקירעדינ סָאװטע

 יד ןלעטשפוא רעדיוו לָאז ןוא ןקירעדינרעד טינ םיא לָאז ןוא ןגיוט ךיז לָאז יז ,אזא

 רעד ןופ ןדִיי םעד ןוא ,עשראוו ןופ ףעשדָאּפאטסעג םעד ,םיא ןשיוװצ ץנאטסיד

 ןכאלסיוא סָאד ןַײז ךיוא ןיוש לָאז'ס ,ןָאט לכיימש א עליפא ךיז טימאב רע .ָאטעג

 :לכיימש ןטימ קירוצ ךיז טּפאכראפ רע רָאנ ,עדוי ןקיצומש םעד

 ...עירָאגעטאק עטרעפ ...ןעדוי עכעלצונמוא ---
 טינ עגארפ ןייק ןצנאגניא םיא טלָאװ דַיי רעד יװ ,יוזא ןטלאה ךיז טימאב רע

 "עכעלצונמוא, ןופ טַײטאב םעד ןדִיי םעד טרעלקרעד טלָאװ רע יװ .טלעטשעג

 | ,שימעדאקא ןייר

 רע סָאװ ,ןדירפוצ זיא שָארפ ןָאפ ןוא ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה סעזערּפ רעד

 טָאה עדוי רעד ןכלעוו ןיא ,טקעפא ןופ דנאטשוצ םעד ןבעגעגרעטנוא טינ ךיז טָאה

 .ןבעל טזָאלעג ךָאד םיא ןוא ,עגארפ רעשימָאק רעד טימ ןסימשעגניירא םיא

 םעד טנאקאב ךעלטנפָא זיא עירָאגעטאק רעטרעפ רעד ןופ טוטאטס רעד ---

 ?עדוי-רעבָא
 סָאד ןעזעג ןיוש טָאה רע .ּפָאק ןטימ טלקָאשעג רעדיװ ןיוש טָאה סעזערּפ רעד

 יד רעטנוא יירשעג סָאד טרעהעג ןיוש טָאה רע .טארנעדוי ןופ שיט ןפא לטעצ

 -עגפוא ןוא ענעקָארשרעד-טיוט יד ןעזעג ןיוש טָאה רע .טארנעדוי ןופ רעטצנעפ

 עסַײװ עטשטיינקעצ ןיא עטלקיװעגנַײא ,רעמענעפ עטלא יד ףא ןגיוא עטמאלפ

 םעד ייז ןשיװצ ןעזעג טָאה רע .םיכירכאט ךעלקיטש עטּפעלקעגוצ ןיא יוװ ,דרעב

 טגערפעג רָאנ טלָאװ רע יװ ,ןעזסיוא אזא טימ טייג רע ,יקציטאימעס ןקיור ןטלא

 ;סערדא םעד
 ?ןדַיי ָאד ןעמ טעגראהרעד ּווװ --
 ?ןדיי עכלעוו ---
 ...יקציטאימעס ,ךיא יו ,עכלעזא טָא .ןדִיי עטנרעלעג .ןדִיי עטלא --

 -נעייג עקידעבעל .םיסיימ טימ טּפָאטשעגנָא ָאטעג עצנאג יד ןעזעג ןיוש טָאה רע

 -נּפעלש ,ןבראטש סָאװ ,ענעלָאװשעג .טַײלעמערָא ,עירָאגעטאק עטרעפ .םיסיימ עקיד

 יכראז רָאסעּפָארּפ רעד סָאװ ,ןלָאטיּפש יד ןופ םִיָאלאכ .ןפיוה יד רעביא ךיז קיד

 רעלדנאס יווייל רעקעטָאילביב רעד ןוא ,ןלייה ייז טייהרענעטלאהאב גָאט עלא טמוק

 רָאסעּפָארּפ רעד ןוא ,ייז ןעייג עלא ןוא .טיוט ןענַײז עלא ,רעכיב עלעגעוו ןטימ

 יו ,סעזערּפ רעד ,רע טעז טָא ןוא ,רעטשרע רעד טייג רע .ךיוא טייג ןיילא יכראז

 ;ןגיוא עמאס יד ןיא ּפָאק םעד םיא טּפוטש דלָאגנייר עייש
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 -רעפ רעד ןיא ןביירשראפ וצ סָאװ טינ ךימ טָאה ריא .טקוק ,טעזערּפ ,טאנ --
 ,עירָאגעטאק רעט

 ?ףלָאגניר עינאּפ ,רָאה ענירג ןעמונעג ךייא אב ךיז ןבָאה ןענאוונופ ---
 ?ןקעטש סיָאכיוי ןעב ןעמיש בער ףא ןעלטייט ןסקאוו ןבױהעגנָא ןבָאה יוזאיוו ---

 ?ףימ ריא טגערפ סָאװ
 יד ןיא .סעמאמ ענעסילשעגּפָא ,ענעסירעגּפָא .רעבַײװ יד רע טעזרעד טָא ןוא

 טכיל געװ ןפא ןענָאק ךָאנ ןעמ טעװ רעמָאט .רעטכַײפ ענעטלאהאב ךעלקעמולק
 עלא ,ןעייג ייז רָאנ .לטעצ סָאד רָאנ זיא קידעבעל .עטיוט ךיוא ןענַײז ייז .ןשטנעב
 :טײהרעטיוט םיא ןעַײרש ןוא ןעייג ייז .סעזערּפ ןפא ,םיא ףא יז ןעייג

 קענאדִיימ ןייק ודנוא ריפ .רע:ציזרָאפ ,זדנוא ריפ .לָאהָאקאה-שָאר ,זדנוא ריפ --
 סירב-סעריוק טסָאה .זדנוא ריפ ,רעציזרָאפ ,זדנוא ריפ ,ןילבול ןטלא םעד ךרוד
 "מוא יד ןריפסיורא ףא טכַײלגעגסיױא םיא טימ ךיז טסָאװ .ןשָארפ ןָאפ טימ ןעוועג
 ,לָאהָאקאה-שָאר ,רימ ןעניַיז טָא זיא ...ןדיי עכעלצונ

 םיא ןכירק ןגיוא יד יוװ ,טליפ דע .םיא טגראוו עמ זא ,ךיז טכאד סעזערּפ םעד
 א פירכ ןטצעל ןטימ רע טלָאװ ,שטנעמ א יו ,ןדייר ןענָאק ךָאנ לָאז רע ןעוו .סיורא
 ;ןשָארפ ןָאפ ןָאטעג גערפ

 ?ןדיי עכעלצונמוא יד דנאלשטַײד ףראד סָאװ וצ ,ףעשדָאּפאטסעג רעה --
 -נָא םעד סיוא ךעלעמאפ טקידנור ,ּפָאק םעד ןָא סָאװטע טגייב שָארפ ןָאפ רָאנ

 -רעה יד ףא ןעמענ ךיז טביײלק רע ןעוו ,סקָא ןא יוװ ,ןקאנ-ןוא-זדלאה םענעסַאגעג
 -עגסיוא םענופ גנוגעוואב רעקידלּפירק אזא ךרוד קאב עקניל יד ּפָארא טיצ ,רענ
 יד טימ ןוא ןלוקסומ יד טימ ,סנטסאק'ןייצ יד טימ קידנעיירד ,ןוא ליומ ןטמירק
 -גיל רעד רעטנוא ןַײרא רע טקור ,טַײקעג טלָאװ רע יוװ ךַײלג ,קיטַײצנײא ןעלגנא
 ;ןָא ךיז טפור ןוא לקָאנָאמ םעד םערב רענעביוהעגפוא רעק

 ןדלעמ ךיז קיליוויירפ טעוװ סָאװ ,טנזיוט ףלעווצ יד רעסיוא ,רענייא רעדעי ---
 ..טעברא ףא ןטסָא ךאנ טאוורעזער םעד ןופ ןרָאפוצרעבירא

 טקרעמאב שָארפ ןָאפ רָאנ ,סעזערּפ רעד רעטיצ א טיג -- *?"טעברא, רעדיווע
 ;לקָאנָאמ םעד עלוקס א טימ ןוא םערב רעד טימ קידנטלאהוצ ,רָאפ טצעז ןוא טינ סע

 ,..דאלעמראמ ןוא טיורב -- געוו ןפא זַײּפש טמוקאב --
 ;ּפָאק ןטימ טלקָאש סעזערּפ רעד

 ,..דאלעמראמ ןוא טיורב
 -עגפוא רעד טָא ךרוד ןוא ,ןבראש רעד רעדנאנאפ ראּפש א םיא ךיז טיג סע

 ,עטרעגנוהעגסיוא ןוא ענעסירעגּפָא סעגנעמ ענעבירטעג יד רע טעזרעד טַײקנסיר
 רע ;סע-סע עטעשויעצ-רעקיש ןופ גנוטיילגאב רעד ןיא עטגָאיעג ןוא עטרעטאמראפ
 ןַײא ךיז ןגיוז ייז יו .ןשטנעמ ןעייר יד ןופ סיורא ןלאפ עלַײװ רעדעי יו ,טעזרעד
 ףא ןגייל ןוא םורא םיא טימ ךיז ןעמענ ייז יוװ ,געוו םעד ןיא ןצכערק עטצעל טימ
 ןעלקָאש ייז יו ,ּפָא ןעייטש ןשטנעמ יװ ,טעזרעד רע :קיבײא ףא ּפעק יד קעווא םיא
 טָא ?סע זיא וװ ןבעל סָאד ךוז א ןגיוא ענעקָארשרעד טימ ןביג ןוא סיורא ךיז
 ,רעמייב טימ ןוא ּפָאק ןרעביא למיה א טימ ...ןבענרעד ָאד טָא .ןעוועג סע זיא טשרע
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 יװ רעמ טינ ןוא ,סָאש א .ןטנוא ןופ למיה רעד זיא לָאמאטימ ןוא ,ףורא ןסקאוו סָאװ
 ,קיביײא ףא לכיימש א ןוא עגער א ףא לפאצ א

 -סיורא טימ געוו-רעיורט םעד ןענעכייצ ןוא רעטַײװ ךיז ןעִיצ סעגנעמ יד ןוא
 ןוא ,רעטַײװ ןוא רעטַײװ ץלא ,ךעלקעמולק יוװ ,רעדניק ענעלאפעג

 ...דאלעמראמ ןוא טיורב ---
 רעד ,רע טרעה .םאזקרעמפוא ןרעה םיא ףראד עמ ןוא .טדער שָארפ ןָאפ רָאנ

 ;סעזערּפ
 ןרעװ סעכָאּפשימ סָאװ ,סעיגעליווירּפ יד ךיוא ןעמוקאב עקיליוויירפ יד ---

 ,טדיישעצ טינ
 רעד ,טארנעדוי םענופ רעיײטשרָאפ רעד ּפָאק ןטימ וצ טלקַאש -- ,ָאי ,ָאי --

 -ניק עניילק יד טימ ,עטדיישעצ-טינ יד ,סעכָאּפשימ יד ,ייז טעז רע .לָאהָאקאה-שָאר
 ,ור ףא ּפָא געוו ןטימניא ךיז ןלעטש ייז יו ,טעז רע ,טנעה עטעילמראפ יד ףא רעד
 ,לקעמולק סָאד טדניבעצ עכָאּפשימ יד ןוא .טנעה יד ףא טּפָאלש דניק סָאד .טכאנאב
 ןגעקטנא .ןַײרא ליומ ןיא טינ טכירק סע רָאנ .דאלעמראמ לקיטש סָאד ,סע זיא טָא
 ,טליוקראפ טרעוו דאלעמראמ לקיטש סָאד ןוא ,ץכערק א רענייב יד ןופ ךיז טסַײר
 -פוא ןגרָאמ טעוו'ס ,ןפָאלש סע לָאז .ןקעוו טינ סע ףראד עמ .טּפָאלש דניק סָאד ןוא
 -סיוא ןפא טגיל טיורב לקיטש סָאד ןוא ...דאלעמראמ ןבעג םעד ןעמ טעוװ ,ןייטש
 ןקוק ךיז טמעש עמ .,ּפָארא טַייז רענעטינשעגפוא רעד טימ לקעמולק ןטײרּפשעג
 ןטראוו יז .טינ סע ןסייוו ןוא ..לָאמ ןטצעל םוצ ןסעפוא סע ןפראד סָאװ ,יד ףא
 ןענַײז ייז .ןגרָאמ זיב ןפָאלשסיױא ךיז לָאז'ס ,דניק סָאד טינ ןקעװ ןוא .גָאט ףא
 -ראפ זיא למיה רעד .טלאהאב יז סָאװ ,טינ ןסייוו ןוא טכאנ רעד ןיא טליהעגנייא
 -מיָאריױנ-םימָאי רעליטש אזא -- ץעגרע ןופ ןוא טינ ןעמ טעז דרע יד ןוא ןסָאלש
 יז ..טיײקשירפ עקיטסבראה-גנוי עקידעַײכעמ אזא ,עטוג אזא ןוא ךרָאש רעקיד
 -ינשעגפוא סָאד יװ ,קעמולק ןטײרּפשעגסױא םעד ףא טגיילעגקעווא ךיוא ךיז טָאה
 ..לָאמ ןטצעל םוצ ןַײרא יז טמעטָא עמ סָאװ ,ךיז טמעש ןוא ,טיורב לקיטש ענעט
 ןכיוה א רעטנוא ץעגרע ,שינרעטצניפ רעקיטכאנ רעד ןיא זא ,טינ טסייוו עמ ןוא
 עבָארג-רעייהעגמוא ןוא עטעפ רעייז טימ ,סענָאזאג ענעריושעג-ןַײּפ טימ ןקראפ
 ךיז טקידנע .ןסקיוװעג ןופ ךעייר רעד ךיז טקידנע ...רוטאנ יד ךיז טקידנע ןזָארג
 ,ץלא ןוא .רעמייב ןופ ךרָאש רעליטש רעד ךיז טקידנע .רעדניק ןופ םעטָא רעד
 | ,טלעוו יד ןוא

 *?שָארפ ןָאפ ,סָאבעלאב ןייז ןגָאז ךָאנ םיא ףראד עשז סָאװ זיא;
 ,סעזערּפ רעד ,טרעה 'רע
 ,דלָאג --
 עגעדלָאג .ךעלרעגניפ .ןטעלסארב .ךעלגניריוא .גנוריצ .דלָאג ליוו שָארפ ןָאפ

 ןופ םיצייפכ ענעדלָאג יד ןוא דלָאג סָאד ןעלמאזפוא סעזערּפ םעד טעצייא רע .ןייצ
 ,ןימרעט םוצ ןקיטעּפשראפ טינ ןוא ָאטעג ןיא ןדִיי יד

 :קנאדעג א ךרודא ךָאד טפיול סעזערּפ םעד
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 ןָאפ םיא טגָאז רעשפע ?עטלייטרוראפ יד ראפ דלָאג-ףיוקסיוא סע זיא רעשפע;
 "?ןדִיי לייט א ןעוועטאר ןווּורּפ יוזאיוו ,לטימ א רעטנוא שַארפ

 עס וװ ,םראדצאלפ א-- ןבראש רענעסירעגרעדנאנאפ 'סעזערּפ םעד זיא טציא
 יד .ףעש-ָאּפאטסעג ןטימ ָאטעג ןופ דרערעטנוא יד עריוכב רעד ראפ ךיז טנַאלש
 -סיוא ךָאנ ןָאק עמ סָאװ ,דלָאג סָאד ןעגנערב ךיז ןליופאב ןבָאה רעלדרערעטנוא
 יז ןרידנעטערּפ עדייב .עבלעז סָאד ןליופאב טָאה שָארפ ןָאפ ןוא ,ָאטעג ןיא ןבָארג
 רעשישטַײד רעד ןופ טפארק רעצנאג רעד טימ סע טרעדָאפ שָארפ ןָאפ .םעד ףא
 רעלדרערעטנוא יד ןוא ,ָאּפאטסעג רעד ןופ טייקמאזיורג רעד טימ ןוא עירעּפמיא
 ,דעװָאק ןַײז ןופ ,קלָאפ םענופ ןעמָאנ ןיא סע ןרעדָאפ

 ךָאד רע טעװ -- ,סעזערּפ םאב ןריהעג יד יירד א ךיז ןביג -- ,רעשפע ןוא;
 "?טייצ לקיטש א ףא ָאטעג רעד ןופ ראזג םעד ןעִיצּפָא דלָאג םעד טימ

 ?סעווַאמאה-ךעלאמ ןטימ טפעשעג א ףא רעדיוו ,סע טסייה ,רע טייג זיא
 ?גנונעפָאה עטסדנימ יד ןאראפ זיא רעמָאט רעבָא
 ,טייקטלקנוטראפ א רעדנאנאפ ךיז טיײרּפש ךעיומ ןיא סעזערפ םאב
 ?ווּורּפ אזא טימ ןרָאװעג טוװורּפעג זיא עקידעבעל יד ןופ רעוו ...םיא זיא ייוו

 ,סטוג ןגייא ןַײז ףא רָאנ ,בייל ןגייא ןַײז ףא רָאנ ןרָאװעג טווורּפעג זיא וועָיי עליפא
 רע טלָאװ ,ביַיל ןגייא ןַײז ןיא ןייג לָאז סע ןעוו ...רעדניק ענעגייא ענַײז ףא רָאנ
 ...טכארטראפ טיג עגער ןייק ףא טציא ךיז

 .?טציא
 ...בייהנָא םאב ןגָאז טפראדאב ךיז רע טלָאװ סָאד
 סָאװ ,שעפענ ןַײז .בַײל קידריוומוא ןַײז ,טינ רענייק סע ףראד טציא .,?טציא

 ,ערכא-ערטיס רעד טימ ןעגנולדנאהראפ ענַײז ךרוד ןרָאװעג עמַאט זיא
 יז ראפ גנונעפָאה א ןופ ןגָאזּפָא ךיז רע לָאז יװ ?ןָאט רע לָאז עשז סָאװ זיא

 ?ָאטעג רעד ןופ ןדִיי עטצעל
 ףא טיוה רעכעליורג-ןגױצעגנָא רעד ןופ .ןשָארפ ןָאפ ףא ןָאטעג קוק א טָאה רע

 טָאה םערב רעקניל רעד רעטנוא ןופ ןוא ףיילש-ןרעטש ןקניל םעד ןופ ,טכיזעג ןַײז
 ,לכיימש רעקידלװַײט א טצנאלגעגסיורא זָאלג-לקַָאנָאמ םעד טימ םענייניא

 סָאד טכיזעג ןכעליורג"ןגיוצעגנייא ןַײז ףא ןעזעג רע טָאה לכיימש ָא-אזא טקנוּפ
 עיטראפ עטשרע יד טעברא ףא ןקישקעווא ןסייהעג טָאה רע ןעוו ,לָאמ עטשרע
 -טמירקעגסיוא עבלעז יד ...ָא-אזא טקנוּפ -- ,סעזערּפ רעד טּפאכעג ךיז טָאה -- ,ןדִיי
 ןיוש ןעזעג לכיימש ןקיזָאד םעד רע טָאה ךָאנרעד .טַײקנגרָאבראפ עבלעז יד .טַײק
 ןפעטשוצ ןסייהעג ךיז טָאה רע ןעוו ,רעדיוו םיא רע טעז רעטציא ןוא ,לָאמ ןייא טינ
 -לעז םעד ןוא ..טעברא ףא רעדיװ ..ןדִיי עכעלצונמוא טנזיוט ףלעווצ ןופ לטעצ א
 ןפיול סָאװ ,ךעלעשטיינק יד טימ ,לקָאנָאמ ןטקעטשעגניײרא ןרעטנוא לכיימש ןקיב
 -רעדיוו םיא שַארפ ןָאפ טעוו ,ןפיילש יד ןיא ןוא ןרעטש םעד רעביא רעדנאנאפ ךיז
 -מוא טנזיוט ףלעווצ עַײנ ןרעדָאפ טעוו רע ןעו ,םענעמוזעמ א ןעגנאלרעד לָאמא
 עכעלצונמוא עצנאג סָאד ,עכעלצונמוא טנזיוט קיצנאווצ ןוא ריפ עַײנ ...עכעלצונ
 עכעלצונמוא רעטנזיוט עקיזָאד יד ןסייה ךיז רע טעװ לָאמ ןדעי אב ןוא .,,םוטנדִיי
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 רעמ ןרעו רעשפע םעד ךרוד ןלָאז ןדִיי יד ...גנוריצ ןיא ,דלָאג ןיא ןצלעמשנַײא
 -עגּפָא לָאמ ףלעווצ םעד ,םיא ךיז טמעלָאכ סָאװ ,גנונעפָאה יד סָאד זיא .ךעלצונ
 ?לָאהָאקאה-שָאר ןטראנ

 ;ןיילא ךיז וצ גנוטכאראפ טימ טכארט א טיג רע
 טזָאלראפ ךיז רע טָאה עדייב ףא ...דלָאג עשידִיי סָאד ןוא לכיימש סשָארפ ןָאפ

 ןָאפ ,טראנעגּפָא סָאמ רעכַײלג א ןיא םיא ןבָאה עדייב ןוא ,סָאמ רעכַײלג א ןיא
 םירָאװק יד וצ טריפעג טָאה דלָאג סָאד ןוא ,דלָאג וצ טריפעג טָאה לכיימש סשָארפ
 ,ראפרעד רעשפע .דלָאג ןופ ךעיוק ןיא טכיילגעג רע טָאה ליפוצ ...גנונעפָאה א טימ
 סעּפע טפיוק שטנעמ א זא :ץעזעג ןראטנעמעלע אזא וצ טניווװעג ןעוועג זיא רע לַײװ
 סָאד זא ,גיוא ןופ טזָאלעגסיורא זיולב טָאה רע .סנַײז סע זיא ,ראפרעד טלָאצאב ןוא
 ןוא .רעדרעמ ןוא רעביור ןייק ףא טינ רעבָא ,רעלדנעה עכעלטנרַא ףא לאכ זיא
 רעד ןוא .עלעכיימש סָאד טכיזעג שירעדרעמ ןַײז ןופ ּפָארא טינ טזָאפ שָארפ ןָאפ
 םיא טימ סָאװ ,רעגניפ-גייצ ןַײז ףא טענגיס רענעדלָאג רעד ןוא .טלכיימש לקָאנָאמ
 רעד ןופ ןדִיי םעד ןוא ,טלכיימש ,שיט ןרעביא ןימרעט םעד סיוא טכַײל רע טּפאלק
 וצ לקָאש א רע טיג .טיױט רעד טלכיימש עס זא ,ןטכודסיוא ןָא ךיז טבייה ָאטעג
 | ;ּפָאק ןטימ

 -רעט םעד ןוא דלָאג ךעלצונ לפיוו ,ןדִיי עכעלצונמוא לפיוו .ץלא ןיוש טסייוו רע
 -עג ןבעגעג םיא זיא גנולעטשאב יד .,ןייג ןיוש ןָאק רע .ןיוש רע טסייוו ץלא .ןימ
 ,דרערעטנוא רעד ראפ ןסעווייכסיה ךָאנ טָאה רע .קירוצ ךיז רע טלַײא טציא .ןרָאװ
 ןבָאה ייז סָאװ ,ןימרעט רעד ךיז טקידנע דלאב .באטש ןשידרערעטנוא םעד ראפ
 רע .ןייג ףראד רע .דלָאג סָאד ןוא עיצובירטנַאק יד ןגָארטנַײרא ףא ןזיוװעגנָא םיא
 זיא ןעמעוו ?ךָאד רע זיא וויוכ-לאב סעמעוו -- ןגעװּפָא ךעלטנירג געוו ןפא ףראד
 -שָאר סלא ,רע טָאה ןעמעוו טימ ?דרערעטנוא רעד יצ ןשָארפ ןָאפ --- קידלוש רע
 ףראד רע ?ָאטעג רעד טימ יצ ַאּפאטסעג רעד טימ -- טלָאצעצ טינ ךיז ,לָאהָאקאה
 רע לַײװ .םעד ףא טַײצ קינייװ רעייז טָאה רע ןוא .ןגעווסיוא ךעלטנירג ץלא סָאד
 יו ,םיא ןופ טכַײװ יז .םיא ןופ ּפָא ךיז טרעק יז .טַײצ קינייװ לאלכיב ןיוש טָאה
 ןזַײװאב לָאז רע ,רעסעמ ץיּפש ןפא ןבעגעג םיא טָאה יז .טַײקניײר יד יוװ ,טכיל סָאד
 ;טלעוו רעד ףא ןָאט וצ ךָאנ טָאה רע סָאװ ,עטצעל סָאד ןָאט

 ..דלָאג סָאד ןוא עיצובירטנַאק יד ןבעגּפָא
 | ?ןעמעוו
 רע .ץנעדיזער סשָארפ ןָאפ ןופ ןעגנאגעגסיורא זיא רע יוזאיוו ,טינ טקנעדעג רע

 ןַײז טימ טיילגאב ךיוא שָארפ ןָאפ לָאמ עקיזָאד סָאד טָא םיא טָאה יצ ,טינ טקנעדעג
 ןוא ןעמונעגסיורא שָארפ ןָאפ טָאה -- ,רע טקנעדעג -- ,לקָאנָאמ םעד .עלעכיימש
 סנטַײצאב ןיוש טָאה רע זא ,ךעלגעמ .טָאנקָאלב םעניא ךיז אב טריטַאנראפ סעּפע
 -- עסָאנכאה סדנאלשטַײד יװ ,ןדִיי עכעלצונמוא טנזיוט ףלעווצ יד טריטָאנראפ
 -גנידאב -- ?עקיליוװיײרפ, לָאצ א טריטָאנראפ ךיוא טָאה רע זא ,ךעלגעמ .,ןעמוזעמ
 רעד ראפ ,געוו ןפא ןבעגסיורא ךַײר עטירד סָאד טעוװ ייז ראפ סָאװ ,יד טָא ךעל
 ,ךעלגעמ ,ףעש-ָאּפאטסעג רעד טָאה ךָאנ ןוא ;ןדאלעמראמ ןוא טיורב עדוס רעטצעל
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 דרערעטנוא יד סָאװ ,ָאטעג רעד ןופ דלָאג עטצעל עבלעז סָאד ,דלָאג --- טריטָאנראפ

 .רעוועג ןפאשראפ ךיז ףא טמיטשאב סע סָאה

 רעביא ןעגנאגעג זיא רע .ָאטעג ןיא קירוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה סעזערּפ רעד

 "שר יד טלייצעגסיוא םיא ןבָאה ייז .טירט ענַײז וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה רע .ןסאג יד

 .רעּפיקמָאי ווערע ןעוועג זיא'ס .דרע רעד ףא סעגער עטצעל יד .סעג

 ,טייצ רעקיזָאד רעד ןיא ,טאקָאװדא רענעעזעגנַָא רעד ,רע סָאה ןרָאי עקילָאמא

 בוטש ןופ ץעגרע ןיא ןיוש זיא רע .ערדינלַאק וצ טיירגעג ןיוש ךיז ,רעּפיקמָאי ווערע

 .ןעוועג רעדיינ-ריטאמ טאהעג ךיז טַײצ רעד וצ ןיוש טָאה רע .ןעגנאגעגסיורא טינ

 -ּפ ענייש א טלייטעצ ןיוש .טֹרָא ןקילייה ןפא ןעוועג ןיוש .סערָאּפאק ןגָאלשעגּפָא

 "טניוביר ןטימ ןביירשרעטנוא םעד ווערע יו ,טליפעג ךיז ןוא .סעווָאדענ עקעט

 -ראפ טימ רָאי א ףא ,רָאי טנוזעג א ףא ,רָאי יינ א ףא טקארטנַאק א םעליוא-לעש

 "נָאק יוזא טינ טרעוו טקארטנָאק רעד זא ,טסּוװעג םוג טָאה רע שטָאכ ןוא .עסָאנ

 "ראפ ןעוועג סנייצלא ןענייז ,םעליוא-לעש-עניוביר םענופ ןבירשעגרעטנוא םערק

 ןוא טשנעוװאק טימ ,ןביורטנַײװ סימ ,רעניה עטכַאקעגּפָא סענָאט ןכָאג ףא םיירג

 טָאה ,ןייג יצ ,לטיווק סָאד ןבירשעגרעטנוא ןַײז ָאי טעוװ יצ ,סנַײצלא .קינָשה טימ

 ןוא טלעװ" רעד ןשיווצ ץענערג רעד ףא יו ,טליטעג גָאט םענעי ןיא ךָאד ךיז רע

 .טלעוו-רענעי

 לַאז'ס ,קורדסיוא םעניא רעטיהעג ןַײז טסולגעג גָאט םענעי ןיא ךיז טָאה טעּפע

 ווערע וצ טינ ךיז טסאפ סָאװ ,טרָאװ אזא ןײגּפָארא טינ ליומ ןַײז ןופ גָאט םענעי ןיא

 ריט ענעגרַאבראֿפ יד טַײקינײלק רעדעי ןיא ןעועג ךָאד טָאה רע .רעּפיקמָאי

 ךעלרעפמיישאב ,ךיז טכאד ,טָאה רע .ןקיבײא םעד וצ ןוא ןסיורג םעד וצ

 טכארט ןייק עליפא רע טָאה טציא .םיוויוט-םיסַײמ יד סיוא ךיז ןגעוו סע יו ,ןעזעג

 וא ,למיה ןפא רָאפ טמוק סעּפע זא ,רָאי יינ א טייג עס זא ,םעד ןגעוו ןָאטעג םינ

 רעשפע .ןָאטעגּפָא ןעוועג רע זיא ץלא םעד ןופ .סעכַײש א ךיוא םיא וצ טָאה סָאד

 ..סעוװיוט סעמיסכעוו סעוויסק טימ ךעלטיווק ץעגרע למיה ןפא ךָאנ ךיז ןביײרש

 ..ָאטעג רעד ראפ טינ ןוא םיא ראפ טינ רעֿבָא

 טעוװ ךיז ראפ ןוא ,שָארפ ןָאפ ןבירשעגרעטנוא ךעלטיווק טָאה ָאטעג רעד ראפ

 ..לטיווק א ןענעמסאכ ןיילא רע

 -סיורא ,רעמיצ א ןיא טראפשראפ ךיז ,בוטש ןיא ךיז וצ ןעגנאגעגניירא זיא רע

 .עָאװאצ א ןביירש טצעזעג ךיז ןוא ריּפאּפ עלעגייב א ןעמוקאב

 טָאה יז ,ריּפאפ עלענייב םעד רעביא רעווש ןביוהעגפוא ךיז טָאה טנאה ןַײז
 "מָארא ךיז טָאה ריא ךָאנ .טזָאלעגּפָארא ךיז יז סָאה ,עקידרעטיצ א ,ןוא סרעסיצעג

 ןבירטעג טָאה רענייז םעטָא רעד ןוא ,רעווש טמעטָאעג טָאה רע .ּפָאק ןַײז טזָאלעג

 ;ךיּפאפ ןרעביא טנאה יד

 רעד ףא ןעוו ,ָאש רעקיטכרָאפ רעקיטציא רעד ןיא ,.,סאנש ,רעּפיקמָאי ווערע;
 ,ךיא בָאה ,עסימאה"םיוי רעד טגנעה ןדִיי יד ףא ןוא ןידאה-םיוי זיא טלעוו רעצנאג

 טינ זיא לָאק ןיימ זא ,ןגָאז וצ ,ףוג ןיימ טימ ןדייש ךיז טעוװ עמָאשענ יד רעדייא

 רעד ראפ רָאלק ןרָאװעג ןצנאגניא טציא רימ זיא'ס סָאװ ,טָאד ןבעגוצרעביא עַאר
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 -ידעבעל עָאר טינ ןענַײז ןגיוא ענַײמ זא ןוא ,שינעדנעלבראפ ןַײמ ןופ טייצ רעצנאג
 ,ןרָאװעג טריפראפ טַײקטריפראפ ןַײמ ךרוד ךיוא זיא סָאװ ,עדייא יד ןעז וצ טייהרעק
 ןרעוו ןָאטעג ךָאנ ןָאק סע סָאװ ,סָאד ןָאט וצ עָאר טינ ןענַייז טנעה ענַײמ זא ןוא

 .ערכא-ערטיס רעד ןגעק
 סָאמ רעטסכעה רעד טימ םיסַײמ עניימ ראפ ןלָאצ רעטשרעבייא רעד רימ לָאז

 ןיא ןביילג ןַײמ ראפ רימ טמוק סָאד יװ ,ץלא לבאקעמ ךיז ףא ןיב ךיא .ןיד ןופ
 ...ףליה םיא אב ןטעב ןַײמ ראפ ,סענָאמכאר ןַײז ףא ןּפָאה ןַײמ ראפ ,ןעילאט םעד
 -עג טינ שעפענ ןַײמ בָאה ךיא סָאװ ,ראפרעד דניז ןַײמ זיא סיורג לָאמ ירד ןוא
 ןענעפע וצ ףא קיטיינ ןעוועג זיא'ס ןעוו ,טלמעד עדייא רעד ראפ ןלעטשנַײא טנָאק
 -ראפ עמָאשענ ןַײמ ,ןברָאק א ןַײז וצ טרעוו טינ ןבעל ןַײמ זיא טציא .ןגיוא יד ריא
 -ראפ ףא ןָאט ךָאנ ןָאק ךיא סָאװ ,סָאד ןוא .םענעג ןיא עליפא טרָא ןייק טינ טניד
 ןָאט טינ סע ךיא רָאט ,טלעוו רעד ןופ קעווא ייג ךיא רעדייא ,דניז ענַײמ ןרענימ
 ןליוו ןטצעל ןַײמ סיורא ךיא גָאז רעבירעד .עמָאט ןענַיז ייז לַײװ ,טנעה ענַײמ טימ
 ענַײמ ןופ טַײרפאב טינ ךָאנ ךימ טָאה טיוט רעד ןאמזלָאק ,ןבעל ןביילב סָאװ ,יד וצ
 :טארנעדוי ןופ רעציזרָאפ סלא ןטכילפ

 ןָאק סָאװ ,סָאד ןוא ,טארנעדוי ןופ סושער ןיא ָאד זיא סָאװ ,טלעג עצנאג סָאד
 ,ןידאה-םיוי ןסיורג םעד ראפ רעּפיקמָאי ווערע ןופ גָאט םעניא ןרעוו טלמאזעג ךָאנ
 ,ןַײז סָאד לָאז .קלָאפ םענופ ןיז עשידרערעטנוא יד ןופ סושער ןיא רעבירא טייג
 ,עיצובירטנָאק ,ןָא סע ןפור ייז יו

 סָאד דניק ןוא בַײװ ןַײז ןופ ןעמענּפָארא לָאז ָאטעג רעד ןופ רענייא רעדעי
 דיי רעדעי .טכאמ רעשידרערעטנוא רעד ןבעגרעביא סע ןוא גנוריצ לקיטש עטצעל
 -ּפָארא ,שעדיק רע טכאמ םיא רעביא סָאװ ,רעכעב ןטצעל םעד ןבעגרעביא ריא לָאז
 -טרעוו א ָאד רָאנ זיא'ס ּוװ ןוא רעבליז עטצעל סָאד סעריוט-רעפייס יד ןופ ןעמענ
 סע ןלָאז ייז ,קלָאפ םענופ ןיז עשידרערעטנוא יד ןבעגרעביא םיא ץעפייכ רעלופ
 .קלָאפ ןראפ ןעמענ עמָאקענ ןייג ןוא רעוועג ףא ןטַײבסױא

 ."ןעז טינ סע ןלעוו ייז ןוא ןעז וצ טרעוו יד טינ סע ןבָאה ןגיוא ענַײמ
 רעד ןופ טיג ןוא שָארפ ןָאפ טייטש שיט ןַײז ןבעל זא ,טכאדעג ךיז טָאה םיא

 -ָאמ ןטימ .עָאװאצ ןַײז ןיא קוק א קידנּפאכ ,ּפָאק םעד ןָא גייב א לַײװ רעדעי טַײז
 ,רע טקוק ,םערב רעטשרעבייא רעד ןוא קאב רעד ןשיוװצ טשטעווקעגניירא לקָאנ
 וצ טלקָאש ןוא לכיימש םענעגיוצעגנַײא ןעמורק םעד טימ טלכיימש ןוא ,שָארפ ןָאפ
 יד ףא ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ טָאה ןיילא ,סעזערּפ רעד ,רע יוװ טקנוּפ ,ּפָאק ןטימ
 ,טלעטשעגסיורא םיא טָאה ףעשדָאּפאטסעג רעד סָאװ ,ןעגנורעדָאפ

 .ךָאנ םיא טייג סע .טכיזעג ןשינָאילאט םעד טָא ןופ ןעיירפאב טינ ךיז ןָאק רע
 .עָאװאצ ןַײז טרילָארטנָאק סע .רעטרעוו עטצעל ענַײז טרילַארטנָאק סע

 ,טכיל עקיצנייא סָאד יװ ,סנּפָאקוצ ןַײמ אב ןייטש ָא-יוזא סיוועג טעוװ סע --
 רעקידעסימ-ווערע טימ למרומ א רעציזרָאפ רעד טיג -- ,טנידראפ בָאה ךיא סָאװ
 -ראפ רענעי רָאג .ןַײרא עיטכאט-ליועש רעד ןיא ץעגרע ןפיולטנא קידנלעוו ,קערש
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 ּפָאק םעד ןָא טגייב ןוא ,ןטַײז עלא ןופ םורא םיא טלגניר רע ,געוו םעד םיא טייג
 ;טלכיימש ןוא םענעבירשעגנָא םעד וצ

 טיול ןביירש עָאװאצ יד ךיוא לָאז ךיא ,ןרעדָאפ רימ אב ןָאק רע ,עשז סָאװ ---
 ?קידלוש ךיוא םיא ךיא ןיב טָאװאצ יד ?ןעגנוזײװנַא ענַייז

 א ,טנעָאנ ץעגרע ןופ ןוא טַײװ ץעגרע ןופ םיטש א רע טרעהרעד -- ,ָאי --
 .?ןטַײװ א ןיוש ןוא ןטנעָאנ א ךָאנ :ןיילא ךיז ןופ טייג סָאװ ,םיטש

 ךיא בָאה עניימ עמָאשענ יד -- ,רָאפ ןיילא ןיוש רע טצעז --- ,עמָאשענ יד ---
 יו ,ןעז ןעמוקעג זיא רע ...ךיז וצ יו ,רעהא ןעמוקעג זיא רע ...ןבעגעגּפָא םיא
 ,"טארנעדוי ןופ רעציזרָאט, ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,עמָאשעג עטלדנאהעגנַייא ןייז
 טגאוו יז יו ...ָאטעג ןיא ןדִיי יד ןופ ךיז טלאהאב יז יװ ...טלעוו רעד טימ ךיז טדייש
 םעד ןגעוו ...עקידנכיילב-ןבעל יד ןָא סעּפע טגָאז יז יװ ...ןגיוא יד ןענעפשפוא טינ
 ,..ןטצעל

 ןגיילקעוװא םיא ןוא רעװלַאװער םעד ןעמענסיורא שָארפ ןָאפ טעװ דלאב טָא
 רעד רעטנוא לקַאנָאמ םעד ןלעטשניײרא רעדיװ רע טעװ דלאב טָא ...שיט ןפא
 | ;ןָאט לכיימש א ןוא םערב רעטשטיינקעגסיוא

 ,דלָאג סָאד .,.עדוי-רעבָא רשה ---
 ,גנוגעוואב אזא טימ שיט םענופ ןַאטעג ףוא בייח א ךיז טָאה רעציזרַאפ רעד

 ,דרע רעד טימ ךָאנ םיא טדניבראפ סָאװ ,ץלא ןפרָאװעגּפָארא ךיז ןופ טלָאװ רע יו
 ;בייוו ןַייז וצ רעמיצ ןטייווצ ןיא קילַײא ןעגנאגעגניירא זיא ןוא

 ,ערימז -- ,לָאק קיטלעװנעי א טימ ןָאטעג גָאז א רע טָאה -- ,ערימז --
 ...לרעגניפ סָאד ...ןטלאהאב ייז טסָאה וד ּוװ ,טרָאד ןופ ךעלגניריוא יד סיורא םענ
 ,טיורא םענ רעכעב םעד ...בוטש ןיא זדנוא אב ָאד זיא'ס סָאװ ,ץלא ןוא

 יז .טרָאװ ןייק טגערפעגרעביא טינ םיא ןוא ןאמ ריא ףא טקוקעג טָאה ערימז
 רע .טדערעג טינ רעמ טָאה רע רָאנ .רעטַײװ ןגָאז טעװ רע סָאװ ,טראוועג טָאה
 ןטײרּפשעגסיױא םעניא ןוא רעגייז םענעדלָאג םעד טעלישז ןַײז ןופ טלטײקעגּפָא טָאה
 ןייטשראפ ןבעגעג ןגיוא יד טימ זיולב ןוא ןטשרע םוצ טגיילעגניירא םיא עלעכיט
 .ןעַײה טינ ךיז לָאז יז ,יורפ ןַײז

 -טע יד טימ טרעקעגמוא ךַײלג ךיז ןוא ןעגנאגעגסיורא טונימ א ףא זיא ערימז
 ןעמ טעוװ רעמָאט ,ףונביוא ןגעלעג קידנעטש ןענַײז סָאװ ,םיצייפכ ענעדלָאג עכעל
 םענעדלָאג םוצ טגיילעגוצ ייז טָאה יז .שעפענ םעד ןפיוקסיוא ףא ןבָאה ןפראד ייז
 ;ליטש רעייז ןָאטעג גָאז א ןפיוא ןשירעבַײװ א ףא סעּפע ןוא רעגייז

 .,ןיימַא ,רעדניק יד ראפ ןוא זדנוא ראפ ערָאּפאק א ןַיז לָאז'ס ---
 רע .ןַּפיִל יד קידעליפט ןרעטיצ בַײװ ןַײז אב יװ ,טקוקעג טָאה סעזערּפ רעד

 טָא סָאװ ,םעד ןיא טייקיטכיר ןענופעגסיוא טָאה רע .ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ טָאה
 זיא סָאװ ,?מרומעג א טימ טיילגאב טרעוו ענַײז בָאג עקידעסימ-ווערע טטצעל יד
 ,עניכט א ףא ךעלנע

 ,ריא וצ טדנעוװעג ךיז רע טָאה --- ,ערימז ,רעטכַײל יד גנערב טציא ןוא --
 ,םיצייפכ יד טימ עלעכיט סָאד ןדניבראפ ןעמונעג טָאה יז ןעוו
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 ,טגערפעגרעביא יז טָאה -- ?רעטכַײל-שטנעב יד --
 ,ָאי --

 טינ רע טָאה רעשפע .ןאמ ריא ףא ןוא ןטַײז יד ןיא ןקוק ןעמונעג טָאה ערימז
 ?טגָאזעג סָאד

 ?טביל ןשטנעב ךיא לעוװ יו ...רעּפיקמָאי ווערע ךָאד זיא'ס --
 טימ ןוא טכארטעג עלַײװ א .רעטצנעפ ןיא ןָאטעג קוק א טָאה סעזערּפ רעד

 ;יורפ ןַײז וצ טעווערעקעגסיוא ךיז ןגיוא עטזָאלעגּפָארא
 ןייק ןדניצנָא טינ ךיז ןפראד בוטש רעזדנוא ןיא ...עמָאט זיא בוטש רעזדנוא --

 יד ןעגנאגעג זיא טכיל-שטנעב ערעזדנוא ךרוד ...רעּפיקמָאי ווערע טכיל-שטנעב
 א ןעמוקאב ןלעוו ייז ...רעהא ייז גנערב ...עטילש ייז ףא טָאה ןטָאס רעד ...עלָאלק
 -סיוא ןלעוו יז ...ןַײז ןקאסעמ ייז ןלעוו קלָאפ םענופ ןיז עשידרערעטנוא יד ...ןקיט
 ..ערימז ,ייז גנערב ...רעוועג ףא רעטכיַײל-שטנעב יד ןטַײב

 לעפאב םעד ןליפסיוא ןעגנאגעגקעווא ערימז זיא ,ןרערט ךיז ןיא קידנקיטש
 עלעכיצ ןיילק א ןיא טלקיוװעגנייא ,רעטכַײל יד טכארבעג טָאה יז .ןאמ ריא ןופ
 ,םיצייפכ ענעדלָאג יד ןבעל טגיילעגקעווא יז ןוא

 וצ טדנעװעג רעדיוװ ךיז רע טָאה -- ,ערימז ,רעדניק יד ןַײרא ףור טציא --
 ...ןענעגעז ייז טימ ךיז ליוו ךיא -- .יורפ רעקידנענייו ןַײז

 טימ ןענעגעז ךיז רע טבַײלק סָאװ וצ -- טגערפעגרעביא טינ םיא טָאה ערימז
 טריפעגנַײרא ךַײלג טָאה יז ...קעווא טינ ץעגרע ןיא ךָאד טרָאפ רע ...רעדניק יד
 -רעדניק יד ןטימעגסיוא ןבָאה סָאװ ,עלעדיימ א טימ עלעגנַיי א .רעדניק ייווצ
 ,רעטָאפ ןראפ טלעטשעג ךיז ,ענעקָארשרעד ןוא ענעגָאלשרעד ,ןבָאה ייז .עטיכש
 רעטָאפ רעד יװ ,גנאל יוזא ןיוש .ייז ןופ ליו עמ סָאװ ,ןענאטשראפ טינ ןבָאה ייז
 טניז .טיײקטראצ ןייק ייז וצ ןזיוועגסיורא טינ ןוא ךיז וצ ןפורעגניירא טינ ייז טָאה
 רעדניק ענעגייא ענַײז טימ ךיז רע טָאה ,עטיכש-רעדניק יד ןעמוקעגרָאפ זיא'ס
 -טסאל יד טלעטשעג ךַײלג ךיז ןבָאה ןגיוא ענַײז ראפ .ןענעגעגאב טנָאקעג טינ
 ןפא סנייא -- עטרעגלאוועגנָא .רעדניק עטעגראהרעד טימ עטליפעגנָא ,סנגָאװ
 טציא ,ךעלעּפעק ענעפרָאװראפ טימ ,עטקילפעגּפָא ,סעפיוא עטעליוקעג יװ ,ןרעדנא
 טינ ןוא ,רעדניק עטעוועטארעג סרעציזרָאפ םעד ,רעדניק יד ןענאטשעג ןענַײז
 ,ייז ןופ טגנאלראפ עמ סָאװ ,טסוװעג

 ,רעּפיקמָאי ווערע זיא טנייה --- ,רעטָאפ רעד ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ,רעדניק ---
 ךַײא ךיא כָאה טנַײה ...ןשטנעב ךַײא ,עטאט רעדעי יװ ,ךיא געלפ ןרָאי עקילָאמא
 ...ןטאט ןייק טינ רעמ טָאה ריא זא ,רעדיינ א ןעמענ ךיז ףא טלָאז ריא ,ןפור טקישעג
 רעַײא ,ךיא ...רימ ןיא ןסעגראפ ריא טלָאז טלעוו-רענעי ףא ייס ,טלעוו-רעד ףא ַײס
 -ראפ טינ רימ סע לָאז ...רעדניק עשידִיי ןופ טוט םעניא קידלוש ךיוא ןיב ,עטאט
 ..קיביײא ףא ןוא רעּפיקמָאי םוא טנַײה ןרעוו ןבעג

 ןטלאהעג ייז טָאה ערימז .טנייוועג ןוא ךעלעטסיופ יד ןסיבעג ןבָאה רעדניק יד
 ,ןשטנעב יז טגעלפ רעטָאפ רעד ןעוו ,ןרָאי ענעי ןיא יװ ,יוזא טקנוּפ ןעמונעגמורא
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 טָאה רעטומ רעד ןופ ןוא רעדניק יד ןופ ןייוועג םעד רעסנוא ןוא ,סנייוועג ךיוא ןוא

 ,בוטש ןופ סיורא זיא ןוא רעטכַײל יד טימ םיצייפכ יד שיט םענופ ןָאסעג ּפאכ א רע

 ,ךיג ןעגנאגעג זיא רע .טכיליגָאט םעד וצ ןגיוא יד ןביוהעגפוא סינ סָאה רע

 ןיטש רעדעי ןרעה לָאז'ס זא ,ןיילא ךיז וצ סדערעג ןוא ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארא

 :ָאטעג רעד ןופ

 ְךָא ףךיא לעוו ןיילא רָאנ ,,טינ ךיא סייוו ,ןסעּפשימ ךימ סעוװ טָאג יוזאיוו ---

 ..טלעוו רעד ןופ ןייגקעווא טינ ךיז רעביא סעּפשימ ןטסכעה םעדז

15 

 ןטימ שינעגעגאב רעייז וצ טיירגעג ךיז קעסעמ ןוא שועדאט טָאה טכאנ עצנאג א

 ,יקסווָאראמָאק לארעגעג

 "לזער רעטריריּפסנַאקראפ ןַייז וצ ןגעוו עכעלגעמ עלא טרידוטשעגסיוא ןבָאה ייז

 גנעגסיורא עשידרערעטנוא עקידנריטסיזקע עלא ןגיווװעגסיוא ייז ןבָאה ךיוא .ץנעד

 ,געוו ןיא ןזָאל ךיז ןלעװ ייז ןעוו ,םייצ יד ךעלטקניּפ טמיטשאב .ָאטעג רעד ןופ

 .גנוטאראב עקיטניװ א רעיײיז רעבָא ,עגיילק א ןטלאהּפָא ןזיוואב ךָאנ ןוא

 םעד ךרוד טַײז רעשירא רעד ףא רעבירא ןלעוו רימ :יוזא סע טבַײלב זיא ---

 .שועדאט טרעלקרעד טָאה --- ,רעטניווצ ןשיליוסאק םעד ךרוד ןוא ןטרָאג-םירמָאש

 ןקיזָאד םשד ןעמונעגנָא טייהרעקידנגייוװש ןוא טרעהשגסיוא סָאה גנוטאראב יד

 ,טגנאיראוו

 עכעלרעגיא יד ןוא טניה-ָאּפאטסעג יד זא ,טסוװװעג טָאה ייז ןופ רעגייא רעדעי |

 שָארפ ןָאפ זא יָאטעג רעד רעביא םורא ןרעטשינ ייז זוא .טינ ןעור טניה-יײצילָאּפ

 ;טגערפעג ייז ןוא ןפורעגפיונוצ ןעמעלא ייז טָאה

 דנאלשטַײד ,טפאשרָאטאגרעבוג רעד ןיא סָאבעלאב ךעלדנע זיא ששז רעוו ---

 ?ָאטצג רעד ןופ ןדִיי יד רעדָא

 ,ןיירּפ א טמיטשאב ןעוועג ןיֹוש זיא רעלדרערעטנוא ןדעי ןופ ּפָאק םעד ראפ

 -ללצללאפ ןדעי ןוא ץעװָאּפאטסעג ןשישטַײד ןדעי טמעלָאכעג ךיז סָאה ןיול רעד ןוא

 .טנוה

 ןקיטליגדנע םעד ןגיוועגסיוא קיטכיזרָאפ רעייז גנוטאראב יד טָאה רעבירעד

 ןוא ,ןקעטעמ ןוא ןשועדאט ראפ ןענאטשעגרָאפ זיא סָאװ ,געװ םעד ןופ טנאיראוו

 עמאס רעד ויא רע זא ,טנייצרעביא ךיז ןבָאה ייז יװ ,םעד ךָאנ ןעמונעגנָא םיא

 .רערעמיז

 ירוצ יד ןעוו ,טַײצ יד טקיטעטשאב ךיוא טָאה גנוטאראב יד יװ ,םעד ךָאנ

 ,עגארפ"טּפיוה רעד ֹוצ ןעגנאגעגרעביא ןעמ זיא ,ָאטעג יד ןזָאלראפ ןפראד םיכילש

 ןעוועג זיא עגארפ עקיזָאד יד .דרערעטנוא רעצנאג רעד ראפ ןענאטשעג יא סָאװ

 ;טרָאװ ןייא םימ טנכייצאב
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 ,שָארפ ןָאפ ---
 ,רעדנאסקעלא טרָאװ א ןעמוקאב טָאה םעד ןגעוו
 ןפרָאװעגסיורא ,שיט ןיא טנעה עדייב טימ טראּפשעגנָא ךיז טָאה רעדנאסקעלא

 ;ןָאטעג טסוה א ןוא סיורָאפ סָאװטע ּפָאק םעד
 ,רוטאדידנאק יד ןקיטעטשאב זיולב טציא דרערעטנוא יד ףראד ,ךעלטנגייא --

 ,ןשָארפ ןָאפ רעביא לייטרוא םעד ןליפסיוא ףא טקורעגסיורא זיא סָאװ
 קנוװ א טָאה -- ?לייטרוא רעד ןרָאװעג ןגָארטעגסיױרא םיא זיא ןעוו ןוא --

 ,קעטעמ ןגיוא יד טימ ןָאטעג
 -רעביא ןשועדאט טזָאלעג ןוא טלעטשענּפָא עלַײװ א ךיז טָאה רעדנאסקעלא

 :עיצאמרָאפניא םעשעל רעטרעוו רָאּפ א ןקעטעמ וצ ןפראוו
 רעביא לייטרוא ןטימ םענייניא ןרָאװעג ןגָארטעגסיױרא םיא זיא לייטרוא רעד --

 ,ןעניקלאמ ןוא ןָאלדיבָאק
 -רעטַײװ םוצ ןעגנאגעגרעביא ןוא רעדנאסקעלא טקיטעטשאב טָאה -- ,ָאי --

 ...ןשָארפ ןָאפ ועביא לייטרוא םעד ןליפסיוא ףא רוטאדידנאק רעד ןגעוו זיא --- .ןקיד
 טרעוװ עבאגפוא עקיזָאד יד ןעמעוו ףא ,טסוװעג רעירפראפ ןבָאה עלא שטָאכ

 יוזאיוו ,שינרעטיצ רענעטלאהאבראפ טימ טראוועג רערעדעי ךָאד טָאה ,טגיילעגפורא
 עבאגפוא יד ןעוו ,גנוציז רעמייהעג רעקיזָאד רעד ףא ןעגנילקכרוד טעוו ןעמָאנ רעד
 -- ,ןליפסיוא עבאגפוא עקיזָאד יד ףראד סָאװ ,ןעמָאנ רעד ןוא ,לאער ןרעוו ףראד
 ,עדנעגעל א

 ןדעי ףא טקוקעג ןוא טדערעג םאזגנאל רעדנאסקעלא טָאה --- ,טסייוו ריא יו --
 עקיזָאד יד רימ ןבָאה -- ,גנוטאראב רעד ןיא לײטנָא ןעמענ סָאװ ,יד ןופ םענייא
 ,.טכארטעגכרוד גנאל רוטאדידנאק

 / ץלא וצ ּפָאק םעד ןביוהעגפוא רעדיוװ ןוא םעטָא םעד ןעגנולשעגּפָארא טָאה רע
 :טצעזעגרָאפ ןוא ,ןגיוא ערעייז ןיא גנוקיטעטשאב קידנכוז ,עקידנזעווַײב

 ןוא ,ןגעק זיא סָאװ ,ץלא ןוא ,ראפ זיא סָאװ ,ץלא :ךעלטנירג טכארטעגכרוד --
 עבאגפוא עקיזָאד יד ןליפסיוא ןוװּורּפ ךיז ןָאק טנַײה זא ,סולשאב םוצ ןעמוקעג ךָאד
 ,.שטנעמ ןייא רָאנ

 -ראפ ךיז טָאה טרָאװ ןַײז זא ,טליפרעד ןוא טלעטשעגּפָא רעדיוװ ךיז טָאה רע
 לסיב א ןעוועג םיא אב זיא לָאק סָאד .זיּפש א יװ ,קילב סעשועדאט ןיא ןכָאטש

 ךאס א ןפָאלש טינ ןופ טמוק סָאװ ,טַײקכעלקירעזײה רעדימ אזא טימ ןוא .טצעזעג
 ;טצעזעגרָאפ רע טָאה ,טכענ

 .עדגיוו זיא ,טסייוו עלא ריא יו ,שטנעמ רעד ןוא --

 "ּפָארא ןגיוא יד טָאה שועדאט ,ךייה רעד ןיא ןגיוא יד ןביוהעגפוא טָאה קעטעמ

 ךעלקירעזייה סרעדנאסקעלא ןיא טרעהעגנַײא ךיז ןבָאה עלא ןוא ,ליד םוצ טזָאלעג

 ןופ ןטַײז עלא ןיא ןעגנאגעצ ,ךיז טכאד ,ךיז זיא סָאװ ,לָאקרעדיװ םעד וצ ןוא לָאק

 טָאה סָאװ ןוא דרערעטנוא רעד ןופ ןצענערג יד רעביא סיורא ןוא דרערעטנוא רעד

 ךָאנ ןוא טַײז רעשירא רעד ףא טַײװ-טַײװ ןזיירק-טפול עקילאווכ ןיא טײרּפשעג ךיז

 ;לריוג רעד יוװ ,רעטַײוװ
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 ,עדגיוו ---
 -- קירוצ ףא ןָאטעג ייג א ךעלקילבנגיוא ןבעל סעדגיוו טָאה קילב סקעטעמ ראפ

 ןיא ןָאטעגנָא ,ןגיוא עיורג-לעה ןוא ךעלּפעצ עלעה טימ עלעקטסיזאנמיג א וצ זיב
 לרענלעק קיטניצ ,סַײװ א טימ ןוא ,ןקור ןפא ןדנובעגרעביא ,לכעטראפ ןצראווש א
 טינ סע ןָאק טלעוו רעד ןיא רענייק סָאװ ,םענָאּפ ןפא טַײקידװעמעש אזא טימ ןוא
 אזא טָא .טיג ךיוא ,קעטעמ ,רע עליפא ,רעדורב רענעגייא ןא עליפא ,ןבַײרטּפָארא
 ןוא ןסקאוועג זיא יז יוזאיוו :לּפענ ןיא ץלא זיא -- רעטַײװ ןוא .טוג יז רע טקנעדעג
 .שינעטער א טאמיק םיא ראפ טציא זיא יז סָאװ ,םעד וצ ןעמוקעג זיא יז יוזאיוו
 ,ןיילא ךיז ןוא עדירפ רעטסעווש יד ריא ןבעל ןלעטשקעווא טנַאקעג טָאה רע שטָאכ
 -עגייא ריא ןיא ןעדגיוו ןעזעג טָאה רע .ןלאפעגנייא טינ עליפא םיא זיא סָאד רעבָא
 ,לריוג םענעגייא ריא ןיא ןוא רוטאנ רענ

 עכלעזא ,עקטסיזאנמיג רעקידועמעש רעד טָא וצ ,ריא וצ ןעמוק ןענאוונופ
 ?טַײקטלעטשעגנַײא אזא ?גנעג עטסיירד

 טכער עריא ֹוצ גנוקיטעטשאב א רעבָא .טינ רע טניפעג םעד ףא רעפטנע ןייק
 -מיישאב ,סלאפנדעי ,טייטשטנא ןשָארפ ןָאפ רעביא לייטרוא םעד ןליפסיוא ףא
 ,ךעלרעּפ

 טציא ךיז ןרעדָאפ סעווָאשכאמ ןייק ?ןטכארט ריא ןגעוו טציא רע ןָאק ךָאנ סָאװ
 רעדָא ןעמיטש ןוא טנאה יד ןבייחפוא לָאז רע ,ךיז טרעדָאפ םיא ןופ .םיא ןופ טינ
 ,רוטאדידנאק ריא ןדנעוװּפָא ןוא ןבייהפוא ןיילא ךיז לָאז רע

 ןוא גנורעטסַײגאב .ןַײּפ ןוא קעטייוו ןטריטלאזקע ןעדגיוו ןיא טעז שועדאט ןוא
 -ּפָא ןא רעביא ןזָאל ךיז טַײקטיײרג ןוא גנוקידיילאב עטקיטשרעד .טייקטביילגראפ
 ,סנירג ןיא ןיירא ןלאפ סָאװ ,ןגיוא עיורג-לעה טגָאמראפ ץלא סָאד טָא ןוא .טנורג
 אזא ןיא ,ּפָארא ןלאפ סָאװ ,רָאה עדנַאלב עקילאווכ ןוא .קינייוװניא ןופ עטלארטשעצ
 טליװ סע ןכלעוו ,ןקָאל ןקידנעגנעהּפָארא קידנעטש א טימ גנונעדרַאמוא רעקידנגער
 ןקידנקעמש ןדנַאלב-לעה םעד ןיא ןעקנירטרעד ןוא ּפָאק ןפא ןראשראפ יוזא ךיז
 -ץנּפָארא-בלאה םעניא דנאטשטסעפ ףאס א טימ ,עקידנגייווש א יז טעז רע .גיוטס
 ,ריא אב טמוק ,ןבעל סָאד טונימ רעדעי ןַײא טלעטש יז סָאװ ,סָאד ןוא ,קילב ןטזָאל
 ןגעק גנאג ןטנכערעגסיוא-ףַײר ןוא םענעגָארטעגסױא ןא ןופ טינ ,גנוניימ ןַײז טיול
 רעד טניז .גנאל רעייז ןיוש טרעיוד סָאװ ,קָאש א סע זיא ץלא ראפ רעכיג ,עניוס
 ןרָאװעג ,ךעלניישראוו ,זיא דנאטשוצ רעקיזָאד רעד ןוא .טרעטישרעד יז טָאה ךָארב
 טימ טלטניּפעגוצ ןיילא ךיז וצ רע טָאה -- ,טַײקיזַאלקערש ןופ קָאש א ,עמרָאנ ריא
 .ןגיוא יד

 רעד טימ ןליפסיוא עבאנפוא עקיזָאד יד לָאמוצ יז ןָאק דנאטשוצ אזא ןיא ןוא
 עטנכערעגסיוא עמאס יד רעבירא טגעוװ סָאװ ,אזא טימ .טַײקכעלטקניּפ רעטסערג
 ןבעגעג רע טָאה -- ,רעבָא .גנורּפש ןפייר ןוא םענעגָארטעגסיױא ןא ןופ טַײקיור
 ריא ראפ ראפעג יד -- ,טַײקטגנערטשעגנָא עצנאג יד ךיז ןיא ןיירא םעטָא ןא
 רעשפע ןוא טנעצָארּפ קיצנַינ ןוא ןַײנ ףא .טרענימעג טינ ןופרעד טרעוו טסבלעז
 -ינאנרַא רעשידרערעטנוא רעד ןופ עבאגפוא עטצעל ריא סָאד זיא טרעדנוה עלא ףא
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 סָאד טָא ,שועדאט ,רע ןָאק ...דרע רעד רעביא ריצאּפש רעטצעל ריא ןוא עיצאז
 ?רוטאדידנאק ריא ןגעווסיוא לָאמאכָאנ לָאז עמ ,גנוטאראב רעד ראפ ןעגנערב ץלא
 ,טצעלוצ זיב .ןגיווועגסיוא זיא ץלא ,טינ סָאד ןָאק רע ,ןיינ

 -ּפִא יד ךָאנ טָאה רעדנאסקעלא שטָאכ ןוא .ןעמיטש זיולב ןבילבעג זיא טציא
 -עגּפָא ןא טימ ןוא םעטָא םענעטלאהעגנייא ןא טימ זיא ,טגײלעגרָאפ טינ גנומיטש
 ןביוהעגפוא ןבָאה עלא .עקידנזעווַײב יז ןופ רערעדעי ןיוש טמיטש ץראה טלעטש
 ,ּפעק יד טזָאלעגּפָארא ןוא טנעה יד

 יד ןביוהעגפוא ןטלאהעג גנאל ןוא ּפעק יד טזָאלעגּפָארא ןטלאהעג גנאל ןבָאה יז
 -נאסקעלא זיב ,טַײקטנױטשרעד ןופ טַײקטרעוװילגראפ רעכעלרעַײפ אזא ןיא טנעה
 ךיז ּפָאק ןטזָאלעגּפָארא ןא טימ ןוא טנאה רענעביוהעגפוא ןא טימ טָאה ןיילא רעד
 ;ןָאט גָאז א טנָאמרעד טינ

 ,,םירייוואכ ,טנעה יד ןזָאלּפָארא טנָאק ריא --
 טדײשעגּפָא ןרָאװעג ןגיוא סנעמעלא ןיא עדגיוו זיא ןָא טונימ רעקיזָאד רעד ןופ

 רענייא רעדעי טָאה ןָא ןאד ןופ ..,למוט ןקידעכָאװ ןוא ןטַײקינײלק ענעדיישראפ ןופ
 ,ָאד טָא ןוא ...עדנעגעל א יוװ ,טפנוקוצ רעד ןיא ץעגרע עקידנעייגפוא ןא ןעזעג יז
 ,ָאד טָא .קיביײא ןבעל ףא ,עדנעגעל יד ,ןריובעג יז טרעוו ,דרערעטנוא רעד ןיא
 ןריובעג ןיוש טרעוו ,טלעוו רעוערָאכ א ןופ רעקיטשכָארב ןוא סעוורוכ יד ןשיווצ
 סָאד זיא ָאד טָא .ןעגנערבמוא יז ןַײז דנאטשמיא טינ טעװ רענייק סָאװ ,עטייווצ א
 ןטיילגאב יז ןלעוו יז .ריא ןגעוו רעדיל ןייגרעדנאנאפ ךיז ןלעוו ןענאדנופ .עלעגיוו
 ,סעריוד ןיא

 ...עדגיוו ---
 -כָארב ןוא סעוורוכ ןשיװצ טָאה קלָאפ א יוזאיוו ,םעד ןגעוו ןעגנאזעג ןוא רעדיל

 ןטסקיטולב ןוא טאק ןטסכעלקערש םעד ןגעק טנעה עקידייל טימ טפמעקעג רעקיטש
 רעטנוא טגיילעג טינ ךיז טָאה קלָאפ ןופ טסַײג רעד יוזאיוו .טלעוו רעד ןופ רעקנעה:
 סָאד יוזאיו .קעטייוו םענופ רעכעה ןגיטשעג טָאה ץלָאטש רעד יוזאיוו .קאה רעד
 | ,טיוט םעד ןעוועג רעוויוג ךָאד טָאה ןבעל-

 ,געוו ןיא ןבילקעג ךיז ןבָאה קעטעמ ןוא שועדאט ...טקידנעעג ךיז טָאה גנוציז יד
 ,טרעטנעענרעד ךיז טָאה ָאטעג יד ןזָאלראפ ןופ טַײצ יד

 ןעלסקא יד ףא טנעה יד טגיילעגפורא רעדנאסקעלא טָאה ךיז ןענעגעזעג םאב
 :ןגיוא יד ןיא ןָאטעג קוק א םענייא ןדעי ןוא םיכילש עדייב

 רעכַײלג זיא רעשפע ?ןעדגיוו ןגָאז ןעמ ףראד ןקעוואלס ןגעוו ...ריא טניימ יו ---
 .?ןענָאמרעד טינ םעד ןגעוו

 טריפעגרעבירא ייז ךָאנרעד ןוא ןקעטעמ ףא ןגיוא יד ןביוהעגפוא טָאה שועדאט
 :ןרעדנאסקעלא ףא

 ,לָאגנָאמ ,טרָא ןפא ןעז רימ ןלעוו סָאד ---
 -םירמָאש םוצ ןגעוו עמייהעג ךרוד טזָאלעג ךיז ןבָאה ןשועדאט טימ קעטעמ ןוא

 טַײז עשירא יד ןוא ,רעטניווצ ןשיליוטאק ןפא ףורא ייז ןענַײז ןטרָאד ןופ ,ןטרָאג
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 ערעייז אב ןגעלעג גָאט ןקיטסבראה א ןופ טַײקטלּפענראפ רעקיגָאטראפ ןיא זיא

 ,סיפ
 -ייו טינ ןעוועג זיא רע .געוו רעטריצילּפמָאק א רעייז ןענאטשעגרָאפ ייז זיא'ס

 ןבָאה יקסווָאראמָאק ףארג םענופ ןטאנידרָאָאק יד .טכאלש א יוװ ,ךעלרעפעג רעקינ

 טונימ קיסַײרד ןעמונראפ סע טלָאװ עיניל רעכַײלג רעד טיול .ּפָאק ןיא טאהעג ייז

 -ָאעג עטסטריצילּפמָאק עמאס יד טָאטש רעד רעביא טנכייצעג ןבָאה ייז רָאנ ,גנאג

 םעד ןוא םענייא ףא ךיז ןרעקמוא ןעגנווװצעג ןעוועג לָאמ ןצעביז .ןרוגיפ עשירטעמ
 ,יינסָאדנופ געוו םעד ןבייהנָא ןוא טרָא ןבלעז

 ןכעלנייועגרעסיוא ןקיזָאד םעד ןופ טַײקטגנערטשעגנָא רעד ףא טקוקעג טינ
 וו ,קירטש א רעביא גנאג ןקינָאזרעּפײװצ א וצ ךעלנע ןעוועג זיא סָאװ ,ריצאּפש
 ,ייז ןבָאה ,עפַארטסאטאק א וצ ןעגנערב ןָאק טָארט רעטנכערעגסיוא-טינ רעדעי
 רעקיטש ענעבילבעג ץנאג יד ןופ ןגיוא יד ןסײרּפָא טנָאקעג טינ ךָאד ,קידנעייג
 .רעיורט ןקיטסבראה ןיא ענעקנוזראפ ,עשראוו

 יז וצ טדערעג טָאה ראוטָארט א אב ץעגרע עלעמייב ןבילבעג ץנאג רעדעי
 רעטסקירעיורט עמאס רעד ףא טמיורעגנַײא ייז סעּפע ןוא ייז וצ ןגיובעגנָא ךיז
 -רעטעלב ןקיטסבראה ןעמוטש םעד ןופ ךארּפש רעד ףא ,רוטאנ רעד ןופ ךארפש
 ,ךרָאש

 קיטש א טמעראוועג ךיז טָאה קָאטש ןכיוה םענעבילבעג ץנאג א ןופ רעטצנעפ ףא
 -ףארגעלעט יד ןעקנוטעג ךיוא ןיוש ךיז ןבָאה ןוז רעד ןיא ןוא ,ןוז עקידנגרַאמירפ
 ןעמוקאבסיורא ןענָאק טינ גנאלק ןייק ייז ןופ לָאז'ס זא ,עטזָאלעגכָאנ לסיב א ,ןטָארד
 ,טדערעג ייז ןבָאה רעייגסופ ייווצ יד וצ רָאנ .ןרעוו

 א ףא יװ ,רעליטש א ,ןגרָאמירפ רעקיטסבראה רעקירעיורט א ןעוועג זיא'ס
 עסיורג עטרעגלאוועגנייא יוװ ,ןעזעגסיוא זַײװרעטרע ןבָאה רעזייה יד .םעליוסעב
 ןסָאגעגרעדנאנאפ ךיז דלימ יוזא טָאה ןוז יד לַײװ ןוא ,סעווייצאמ עטרעּפמולעגמוא
 לייוו ןוא ,טיירפעג טינ ריא טימ ךיז טָאה רענייק ןוא ךעלסעג ןוא ןסאג יד רעביא
 "עג ןטמעלָאכראפ םעד ץוכ ,לַײװ ןוא ,ןעוועג טינ ןסאג יד ףא ןענַײז רעדניק ןייק
 -רָאג ךיז טָאה רעמייב עמאזנייא יד ףא סנירג ןטענאיווראפ עלעסיב םענופ למרומ
 ןוא ,ווָאעבעשיט זיא'ס זא ,טכאדעגסיוא ךיז ןקעטעמ טָאה -- ,טרעהעג טינ טשינ
 .ָאטעג ןיא זיא רע זא -- ןשועדאט

 וצ ןפורעגנָא ךיז םעצולּפ שועדאט טָאה -- ,ןעגנונעכערסיוא ענַימ טיופ ---
 ..גנורעדַאּפ סשָארפ ןָאפ ףא ןרעפטנע טנייה טארגעדוי רעד ףראד -- ,ןקעטעמ

 ?גנורעדָאפ רעסָאװ --
 ...עיצאטרָאּפעד ---
 א ןוא ,ןטַײז עדייב ןיא ןגיוא יד ןָאטעג ףרָאװ א וויטקניטסניא טָאה קעטעמ

 ;ןרעטש ןטניורבראפ ןַײז ןופ ןשטיינק יד ךרוד טמָארטשעגכרוד טָאה גרָאז עטמיוצעג
 ...שועדאט ,רעּפיקמָאי ןדַיי אב זיא טגַײה --
 ?ונ --

99 



 -יישראפ ןיא ןקוק ןעמונעג ןוא רעפטנע םעד ןגיוצעצ קעטעמ טָאה -- ...ונ --
 רעייז ,ןכאז ןביז ערעדנא עלא ץוכ ,שָארפ ןָאפ ,טנייה רע טָאה זיא --- ,ןטַײז ענעד
 ,,טנערוקנָאק ןכעלרעפעג א

 ?ןעמעוו ---
 ,טָאג ןשידִיי םעד --
 ןיילא טשרע טלָאװ רע יוװ ,םאזגנאל טדערעג טָאה רע .טלַײעג טינ טָאה קעטעמ

 :םעד ןגעוו ןגָאז וצ טָאה רע סָאװ ,טכארטעגכרוד
 טכאד יוזא .טינ ץעגרע ןיא רעמ ןוא ,שועדאט ,לֹוש ןיא ןייג ןדִיי ןלעוו טנַײה ---

 ,רימ ךיז
 ;טצעזעגרָאפ ןוא ,קיטכיר ןעייג ייז יצ ,קוק א טּפאכעג עלַײװ עדעי טָאה רע
 סעּפע ךָאד יז ןלעו רעשפע ...טעבעג ןוא ןרערט טימ ןווורּפ ךָאנ ןלעוו ייז --

 טעוו'ס זא ...ןעמענָא ייז ראפ ךיז טעװ למיה רעד זא ,ץלא ךָאנ ןביילג ייז ...ןלעױּפ
 ...סענ א ןעשעג

 ץעגרע ןעווערעקראפ ףראד עמ זא ,ןגיוא יד טימ ןָאטעג קנּוװ א טָאה שועדאט
 -עגנייא רעקיטש טימ ןוא ךָארבלגיצ טימ טרעגלאווראפ זיא סָאװ ,עלעסעג א ןיא
 טגָאזעגנַײרא םיא ,ןשועדאט ךָאנ קידנענאּפש ,טָאה קעטעמ ןוא ,טנעו ענעלאפ
 ;ןקאנ-ןוא-זדלאה ןיא טאמיק

 ןיא ןענַײז ייז זא ,ייז ןעניימ ,םיסיילאט יד ןיא ןָא ךיז ןעוט ייז ןעוו ,ןדַיי --
 ,.לוש ןיא ןייז יז ןלעוו טניַיה ...ןייטשוצ טינ יז וצ ןָאק ליוק ןייק ןוא ...סרעצנאּפ
 ,ןדיירנַײא ןענָאק טינ רענייק ייז טעוו'ס ןוא ...ןעוועטאר ןווּורּפ טרָאד ךיז ןלעוו ייז
 ...דגאי םעד ןשָארפ ןָאפ ןרעטכַײלראפ רָאנ יז ןלעװ םעד טימ זא

 ןעגנאגעגכרוד ןענַײז ןגיוא ענַײז ראפ ןוא ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעג טָאה שועדאט
 -עצ ןוא ענעגָאלשעצ ...םיסיילאט טימ רעטסנעּפשעג יװ ,ָאטעג רעד ןופ ןדִיי יד
 ,..יורטסילָאק טייג עמ יוװ ,עטקיטולב

 ןוא םינייקז סרעדנוזאב ,ןדַיי יד עקאט ןענַײז ,ןעזעגסיורָאפ טָאה קעטעמ יוװ

 טלמאזעג ךיז ןבָאה'ס ּוװ ,ךעלביטש עוויטאריּפסנָאק ןיא ןוא לוש ןיא קעווא ,ןעיורפ

 םיסיילאט יד טימ טקעדעגרעביא ךיז ןוא ,ייווצ ןופ רעדָא סאג א ןופ רעניווונַײא

 .ןעזרעד טינ ייז טעװ קילגמוא רעד זא ,גנונעפָאה רעד טימ ,ּפעק יד

 רעוש סרעדנוזאב א טימ זיוה סטָאג ןיא לָאמ סָאד ןעגנאגעג ייז ןענַײז ךָאד

 יז טָאה סע .טליופעגכרוד ןעוועג זיא טָאג טימ טַײקנדנובעג עטלא רעייז .טימעג

 סָאװ ,סָאד ןוא ,דעכאּפ םעד ןוא טייהניווװעג רעד ץוכ ,ןטלאהעג טשינרָאג רעמ ןיוש

 ןופ ןוא ...ץאלּפ-גאלשמוא םענופ רעטייוו ןסאג ןביז טימ לוש יד ךָאד זיא סלאפנלא

 ךיוא טָאה'ס .ןבעל גָאט א ךָאנ טייטאב לוש ןיא ןַײז זיא -- טַײז רערעדנא רעד

 .ןכָאטיב --- לָאמארעדיוו זיא רעטַײװ ןוא .טרעוו יד סעּפע

 -רָאפ ןטימ עטכישעג יד טימעג רעייז ףא טגיילעג ךיז טָאה רעווש סרעדנוזאב

 זא ,םעד ןופ ןכייצ א ןעוועג םענייא ןדעי ראפ זיא סָאד .טארנעדוי םענופ רעציז

 רעד יוזאיוו ,טסוװװועג טָאה רענייא רעדעי ...ףָאס רעד ןָא ךיז טקור ָאטעג רעד ףא
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 טָאה רע סָאװ .סיאב יינב ענייז טימ טנגעזעג רעּפיקמָאי ווערע ךיז טָאה סעזערּפ

 ךופ ןוא ,ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,עָאוװאצ יד טּפיוהרעביא ןוא .רעדניק יד טגָאזעג

 רעטרפווילגראפ ןַײז ןיא עטשטצווקעגנייא ןא ןענופעג סָאה עמ סָאװ ,עָאװאצ רעד

 *.,ןטצעל ןזיב; :רעטרעוו ייווצ ןגירשעגסיורא ןבָאה ,טסנאה

 "בייִפ יד טימ ןוא םיצייפכ ענעדלָאג יד טימ ןעגנאגעגסיורא רע זיא בוטש ןופ

 ןצ טָאה רע סָאװ ,גנאג רעטצעל רעד זיא סָאד זא ,טַײקנסָאלשטנא רעד טימ ,רעט

 וצ טלקַאשעג ןוא ָאטעג ןופ ןסאג יד רעביא ןעגנאגעג זיא רע .דרע רעד ףא ןכאמ

 טלעפעג טָאה רענייא ןיא סָאװ ,םעד ןיא רעקידלוש א יװ ,ּפָאק ןסימ בוטש רעדעי

 ויא רע .ןקָאז א -- שרעדנא ץעגרע ןוא דניק א -- רעטייווצ א ןיא ןֹוא עטאט א

 טוי ןוא שָארפ ןָאפ םיא טיילגאב סע זא ,טכודעג ךיז טָאה םיא ןוא ,ןעגנאגעג

 ;םיא

 ןיא ןבירשעגניירא טינ ךָאנ ריא טָאה ,עדוי-רעבָא רעה ,בוטש רעד ןופ טָא ---

 "רעבָא רעה ,םענייק טלעטשענגוצ טינ ריא טָאה ויוה םענעי ןופ טָא ..ןעלטעצ יד

 יייעדֹוי

 רעביא גנאג ןטצעל ןייז ןיא ,רערויפנעּפורג רעד ,ןסימשעג םיא טָאה רע

 "עג טָאה רע ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעגוצ ןוא ןעגנאגעג זיא סעזערּפ רעד ןוא .דרע רעד

 ןליפ ןרעהפוא ןיוש לָאז רע .געוו רעד רעכיג סָאװ ןקידנע ןיוש ךיז לָאז סע ,טלָאוװ

 סָאד ןעגנאגעג םיא זיא ןגעקטנא רָאנ ..ןטונימ עטצעל ענַײז ןופ לֶא םעד ךיז ףא

 יז טימ לדנאקראּפ עטרעקעגרעביא סָאד ...זיוה-םימיוסעי עטמעסָאיראפ עטסיוו

 ..טלעוו רעד ףא ןצנאלפראפ ןזיוואב ןבָאה רעדניק יד עכלעוו ,ןסקיוװעג ענעטָארטעצ

 ןסעועג ןענייז סָאװ ,רעזייה עקידלװָא טקוקעג םיא ףא ןבָאה ןטַײז עדייב ןופ

 רע ןעוו ,טקוקעגכָאנ םיא ןבָאה ייז ...עויש טציז עמ יו ,דרע רעד אב קירעדינ

 דרע רעד ףא ןימ א יו ,טקוקעגכָאנ םיא ןבָאה ייז ;ייז ןופ טרעטַײװרעד ךיז סָאה

 ,פבָאק םעד ןבייהפוא טמעשעג ךיז טָאה רע ןוא ...עיַײװעל עטרעווילגראפ עקידנציז

 ..לָאמ ןטצעל םוצ ייז ףא ןָאט קוק א

 ןעוו ,ןגרָאמירפ רעד קנאדעג ןפא ןעמוקעג םיא זיא ,ּפָארא יוזא קידנקוק ןוא

 םיא ןוא טארנעדוי ןופ ןגָארטסיױרא ,ריּפאפ ןיא ןטלקיװעגנַײא ןא ,םיא םעוו עמ

 םיא לָאז "סעמע-לעש-דעסעכ; ערדוועכ יד ,רעיוט םעד ןבעל ןסיורד ןיא ןגיילקצווא

 סע :קעפָאס א ןלאפאב םיא זיא ךיילג ןוא ,ןבָארגאב ןוא םעליוסעב ןפא ןריפקעווא

 רעּפיקמָאי טצוו "סעמע-לעש-דעסעכ; רעד .ירטרעדניא רעּפיקמָאי ןַײז טקנוּפ סעוו

 -ראפ טינ ךיז סעווצימ עכלעזא טימ ןוא ןייגמורא טינ ןסאג יד רעביא ירפרעדניא

 ןָאפ טָאה ,סיגייש --- ,ּפָאק ןטימ טיירדעג רע טָאה -- ,סישייר זיא סָאד .ןעמענ

 ףיז ןדִיי יד ןלָאז ירפרעדניא רעּפיקמָאי וא ,ןעלטעצ יד טקישעגרעדנאנאפ שָארפמ

 ןיא ,ןַײז טשינרָאג עליפא לָאז סע ןעוו ,סישילש ןוא ,ץאלּפ-גאלשמוא םוצ ןלעטשוצ

 ..םיא וצ ןרירוצ ןלעוו ךיז טעוו "?סעמע-לעש-דעסעכ, ערוועכ יד יצ ,קעפָאט א ךָאנ

 ןוז יד .ןעוועג טינ רענייק ןטרָאד זיא'ס .טארנעדוי ןיא ןעמוקעגניירא זיא רע

 "עג ךיז טָאה ןרעמיצ עקידייל יד ןיא .טקוקעגנַײרא טינ רעטצנעפ יד ךרוד טָאה
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 סעצילַאּפ יד ףא .קנארש םעד טנפעעגרעדנאנאפ טָאה רע .טַײקלקנוט א טיײרּפש

 ןוא עטעליוקעג ןופ ןעמענ טימ ןעלטעצ .ןעלטעצ ןרעדנא ןפא סנייא ןגעלעג ןענייז
 ןעמענ יד סיורא ןעיײרש ןעלטעצ יד ןופ זא ,טכאדעג ךיז טָאה סע ,ןדִיי עטנערבראפ
 רעטיוט רעד ןוא ,סאג רעד ףא -- ןענאדנופ ןוא טארנעדוי םענופ טייקלקנוט רעד ןיא
 רעביא ןוא טנעוו עטרעיומראפ יד רעביא ,ָאטעג רעד רעביא טַײװ ךיז טייגעצ ךרָאש
 טציא טייטש ,סעזערּפ רעד ,רע ןוא ...ןיירא טלעוו רעד ןיא טַײװ -- טָארדכעטש םעד
 .עליכעמ ייז אב טעב ןוא רעּפיקמָאי ווערע ןעלטעצ יד טָא ןבעל

 ןפא ךיז טגייל סָאװ ,טסיירט יד טינ םיא טמוק'ס רָאנ ,טנייועצ ךיז טלָאװ רע
 רע ...םיסיימ ןופ ןעמענ טימ ןעלטעצ יד אב עליכעמ טעב רע ...ןרערט ןופ ןצראה
 ןייגוצ טגעוורעד טינ ךיז טלָאװ רע יו ,קנארש םוצ טנעָאנ ןייגוצ טינ ךיז טגעוורעד
 -ָאיראפ יד אב עליכעמ ןטעב ןעגנאגעגסיורא טלָאװ רע .שעדיוקנרָא ןא וצ טנעָאנ
 ףא עוויש ןציז סָאװ ,עטרעיורטראפ ןוא עטרעגלאוועגנייא יד אב ,רעביטש עטמעס
 -ָאד יד רעבָא ...ייז אב ךיוא עליכעמ ןטעב ןפָאלעגסיורא טלָאװ רע -- ,דרע רעד
 ,טינ ךיוא םיא טמוק.טסיירט עקיז

 דניזעגזיוה ןַײז ןופ גנוריצ לסיב עטצעל סָאד שיט ןפא טגיילעגקעווא טָאה רע
 טיירּפשעגרעדנאנאפ ,טכיל טשטנעבעג ערימז ןַײז טָאה ייז ףא סָאװ ,רעטכַײל יד ןוא
 רע .עדיוו ןגָאז וצ טכאמעג טיירג ךיז ןוא ,ןבירשעגנָא טָאה רע סָאװ ,עָאוװאצ יד
 ןעלקַאש ןעמונעג ןוא טנפעעגפוא םיא ,רעדיס םעד קנארש ןופ ןעמונעגּפָארא טָאה
 | | ;ּפָאק ןטימ

 ,םעליוא-לעש-עניוביר --
 ףוא ךיז ןבייה ןעלטעצ יד זא ,ןבעגעג סיוא טכאד א םיא ךיז טָאה םעצולּפ רָאנ

 םיא ןעלגניר ייז ...שאר ןקידמעליוסעב טימ ,קנארש ןיא סָאװ ,סעצילַאּפ יד ןופ
 :רעדיס םעד םיא ןכאמראפ ןוא םורא

 ןעוועג דעגיוב וטסָאה טנַײה .רעציזרָאפ ,ןשָארפ ןָאפ ראפ עדאווסימ ךיז ַײז ---
 ,םעליוא-לעש-עניוביר םעניא טינ ,םיא ןיא

 יו ,טקרעמאב טינ טָאה רע .ןגיוא ענַיז ןיא טצעזאב ךיז טָאה שינרעטצניפ א
 ןיוש ךיז טָאה ָאטעג ןופ ךעלביטש יד ןיא ןוא לוש ןיא .טכאנ יד ןלאפעגוצ זיא סע
 ךיז טָאה טארנעדוי םענופ רעמיצ סָאד .ערדינ-לָאק ןופ ןייוועג סָאד ןָאטעג סיר א
 ענענאטשעגפוא יד ןופ סנטָאש יד ןשיוצ --- רע ןוא ,סנטָאש טימ ןליפנָא ןעמונעג
 .ןעמוקעג ךיוא רעהא זיא שָארפ ןָאפ ןוא ,ןעלטעצ

 סטָאג --- ,םעטָא לסיב ןטצעל ןטימ ןגראוו ןעמונעג ךיז רע טָאה -- ,קיטכיר ---
 ..רעּפיקמָאי ףא ןטסאפראפ רעבָא ...ןענָאמרעד וצ סָאװ טינ ךיא בָאה ןעמָאנ

 ;טנעה יד ןיא עָאװאצ יד ןעמונעג ןוא רעדיס םעד טגיילעגקעווא טָאה רע
 ...עדיוו ןַײמ ןַײז סָאד לָאז ---
 ;ךיז ראפ ןענעייל ןעמונעג טָאה רע
 רעד טימ םיסַײמ ענַײמ ראפ ןרעוו טלָאצעג רימ לָאז ,רעּפיקמָאי ווערע --

 ...לבאקעמ ץלא ךיז ףא ןיב ךיא .ןיד ןופ סָאמ רעטסכעה
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 םוצ ןגָארטעגוצ סע ,ילאק-ןאיצ ריּפאּפ לקיטש א ןיא ןעמוקאבסיורא טָאה רע
 ;ןעלטעצ יד טימ קנארש םענעפָא םוצ טדנעוועג ךיז ןוא ליומ

 רע ןוא -- ,קיבייא ףא סענאט ןקידרעּפיקמָאי םעד ןַײז לבאקעמ ךימ טזָאל --
 ,םאט םעד ןעקנורטעגסיוא טָאה

 ןוא לוש ןיא טייהרעמייהעג ןעגנאגעג ןדִיי ןענַײז ירפרעדניא רעּפיקמָאי ןוא
 "נזעוװנָא רעד ןיא םיסיילאט יד טימ ןצישאב ךיז -- ךעלביטש ענעטלאהאב יד ןיא
 רצ ..ןשועדאט ראפ ערָאשאה ןַײז טגָאזעגסױרא טָאה קעטעמ יװ ,טָאג ןוֿפ טַײה
 -ַאלב עשישטייד יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה םעד ךָאנ דלאב זא ,טסוװעג טינ רָאנ טָאה
 ...עדאק

 ןוא ,זוילש רענעסירעגפוא ןא יװ ,טראּפשעצ ךיז טָאה ָאטעג ןופ רעיוט רעד
 ןופ רעדרעמ יד ןסאג עקידרעּפיקמָאי עליטש יד ףא ןָאטעג ץיילפ א ןבָאה םיא ךרוד
 ףעלביטש עשידִיי יד ןיוש ןענַײז קילבנגיוא ןייא ןיא ."עדנאמָאק-סגנוטכינראפ / רעד
 עטצעזעגסיוא ןוא ןריט ענעסירעגפוא ,ךרוד ןוא ךרוד ףא טרעכעלעגכרוד ןעוועג
 ןוא םינייקז ענעכַאטשרעד טרעגלאוועג ןיוש ךיז ןבָאה ןלעווש יד ףא .רעטצנעפ
 ןופ ןריר טנַאקעג טינ ךיז ןוא ,ןטלאהאב וצ ךיז וװ ,טאהעג טיג ןבָאה טָאװ ,עקנארק
 ,רערעדנא רעד ןגעקטנא ריט ןייא ןופ סאג ןפא ןָאטעג םָארטש א טָאה טולב .בוטש
 ןדִיי ןופ ןייוועג עקידרעּפיקמָאי סָאד ןעננאגעג זיא םישָארדעמעטָאב יד ןיא ןוא
 -ָאב יד ךיז ןבָאה לָאמאטימ ןוא .םיכירכאט ןיא יו ,םיסיילאט ןיא עטלקיוועגנייא
 ךיז ןטלָאװ ייז יוװ ,סיוטש ןשידרערעטנוא ןא ןופ יו ,ןָאטעג לקאוו א םישָארדעמעט
 -טנורגּפָא רעד ןיא ץעגרע ןרָאװעג טרעדַײלשעג ןוא דרע רעד ןופ ןסירעגּפָא
 א ףא -- סעליפט יד ,עלָאלעי א ףא ןרָאװעג ןטיבראפ זיא ןייוועג סָאד .טַײקטסוּפ
 ןעמונעג ךיז ןבָאה ןדִיי עקידנענוואד יד טימ ךעלביטש עמערָא יד .יירשעגייוו
 םעד ןיא ןוא ףַײפעג ןשיטידנאב םעד ןיא ,סע-סע יד ןופ םערוטש םעד ןיא ןגָארט
 .ןעיירעסיש ןופ טנעמענאּפמַאקא ןרעטנוא רעטכעלעג ןרעקיש

 רעד ףא ןפרָאװעג ךיז ,ערעדנא יד ףא ענייא ןלאפעג ןענַײז םילעלאּפסימ יד
 רעביוט רעד ןיא ןעירשעג ןוא סרעדנעטש יד טימ ןלעטשראפ טוװּורּפעג ךיז ,דרע
 א טימ יװ ,ייה לסיב א טימ טקעדראפ ןעוועג זיא סָאװ ,ןַײרא דרע רעקיבוטש
 ןוא קירוצ ןעגנורּפשעגּפָא ןענַײז סעליוק ערעייז רָאנ ,רָאה ענעכָארקעגסיױא לסיב
 םענופ ץלירג םענעלָאטש םעניא ,שָאבעד ןקיטולב םעניא ןרָאװעג ןעקנורטרעד
 למיה ןייק .טלעטשראפ ןעוועג ייז ןופ ןיוש זיא למיה רעד .רעוועג ןשיטאמָאטווא
 עטמששראפמוא ןא ,עטעקאנ א ,עקיטיוק א .ָאטעג ןיא ןעוועג טינ לאלכיב ןיוש זיא
 -ַאלשעג ןוא עטּפאכעג יד ןופ רענייק רָאנ ,ךייה רעד ןופ טראּפשעג טָאה טַײקיױרג
 ןענייז יוזא ןוא .ןגיוא יד ריא וצ ןבייהפוא טלָאװעג טינ טָאה עטריפעג ןוא ענעג
 ערעייז ןופ ןרָאװעג ןטירעגסיורא ,רעלַײמ יד וצ עטלעטשענוצ ,ןסקיב טימ ייז
 געוו ןטימניא ,ץאלּפ-גאלשמוא םוצ ןרָאװעג ןבירטעג ןוא ןשינעטלעהאב עטצעל
 ,טעגנעמ עַײנ םָארטש-טפיױה םעד וצ ןפרַאװעגרעטנוא סעדנאב ערעדנא ןבָאה
 "מאי ןגיוצעגסיוא ךיז טָאה ָאטעג רעד רעביא ןוא ,רעטרע ערעדנא ןופ ענעבירטעג
 טנוױט קילדנעצ עכעלטע ןופ גוצ רעקירעיורט רעגנאל א ירפרעדניא רעּפיק
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 ןייג ןלָאז ייז ,ןעייר ןיא טלעטשעגסיוא רעירפ ייז טָאה עמ .עטיכש ףא --- ןשטנעמ
 -ךעלאמ םעד דעװַָאק ןבענּפָא ןוא טוטאטס ןשירעטילימ ןשישטַײד םעד טיול
 ןופ טלגנירעגמורא .יײז טבַײרט עמ ןיהּוװ ,טסוװעג טינ ןבָאה ייז .סעווָאמאה
 -עגפוא עלייוו עדעי ייז ןענַײז ,רעבראדראפ עשיסעסע עצראווש יד ךרוד ןטייז עלא
 ןבעל עמאס ,ןרעיוא יד ןבעל עמאס סָאש ןטראוורעדמוא ןא ןופ ןרָאװעג טלסיירט
 ןופ קָאטש ןכיוה א ןופ רעטצנעפ יד ךרוד .רעלַײמ יד ןבעל עמאס ןוא ןפיילש יד
 -אה רעטנַאיעג רעד ןרָאװעג ןבירטעגכרוד זיא םעד ייבראפ סָאװ ,זיוה א םענייא
 -ופ קאנק ןטימ ןוא ,קורב ןפא דניק א טרעדַײלשעגּפָארא רעדרעמ יד ןבָאה ,ןיומ
 וצ ןבעגעג עטלייטרוראפ יד ןעמ טָאה לדנבראש ןטצירּפשעצ ןוא ןטצעזעצ םענ
 רעקנעה יד ןבָאה געוו םעד ןקיטעטשאב וצ ףא ןוא .ןעייג ייז ןיהּוװ ,ןייטשראפ
 ןיומאה רעד ןוא .דניק םענופ רעטומ יד ךיוא רעטצנעפ ןכרוד טרעדַײלשעגּפָארא
 ןבָאה ןטאמָאטווא ןופ רעליַימ -- ןרער ענעפָא ...טלעטשעגּפָא טינ ךיז ,ןעגנאגעג זיא
 ,גנוטכיר יד ןזיוועג ןוא טעװעדנאמָאק

 ןרָאפעגפיונוצ ךיז לקאטקעּפס-רעּפיקמָאי ןקיזָאד םעד ףא ןעניַיז זייווכעלסיב
 סיורָאפ .טפאשרָאטאנרעבוג רעד ןופ רעיושוצ עטסטנענימָארּפ ןוא עטסמענרָאפ יד
 עטגָאיעג יד ,גנונעדרָא טכאמעג ןוא סעשקיר ףא יײצילָאּפ-ָאטעג יד ןטירעג טָאה
 ןעלגרָאג טימאב ךיז ןבָאה ייז .ייר רעד ןופ ,עלילָאכ ,סיורא טינ ןלָאז עטיכש ףא
 ןעראטס ייז ןבעגעגרעביא יװ ןוא ַײרטעג יו ,ןעז ןלָאז סע-סע יד זא ,רעכעה סָאװ
 ,ךַײר ןראפ ךיז

 םוצ טשטילגעגוצ ךיז ןבָאה עשראוו רעוװערָאכ רעד ןופ ןסאג-טּפיוה יד ךרוד
 -ַאק רעשישטַײד רעד ןליבָאמָאטװא עטריקאלעגּפָא קיצנאלג ןיא ץאלפ-גאלשמוא
 -עגוצ ןענַײז ייז .ראסימָאק-שורייג םענופ רעטעױטראפלעטש רעד ןוא טנאדנעמ
 -ישאמ יד טלעטשענּפָא ןעגנוגעוואב יד ןיא טַײקטגיילעגפוא טימ ןוא קיטסאה ןרָאפ
 ּוו ,רעטאעט א וצ רָאנ ,ץאלפ-עטיכש ןייק וצ טינ ןרָאפעגוצ ןטלָאװ ייז יו ,סענ
 ,עשזָאל-עכולעמ ענעגייא ןא ערעייז ןכָאה ייז

 ןופ "גנאפ, םעד טקוקאב ןבָאה ןענָאזרעּפ עטלעטשעגכיוה ייווצ עקיזָאד יד
 ףא ןרעזייב ןעמונעג ךיז ןוא םישָארדעמעטָאב עשידִיי יד ןיא ירפרעדניא רעּפיקמָאי
 -לא רעייז טימרעד קידנכיײרטשרעטנוא ,סָאװראפ א ןָא ,יוזא טאלג ,ײצילַאּפ רעד
 .ָאד ןעגַײז ייז זא ,ןסעגראפ טינ עגער ןייא ןייק ףא לָאז עמ ,טייקיטלעװעג

 סע .טרָא ןייא ףא טגעוואב ךיז טָאה עסאמ עקיּפעקטנזױט ענעבירטעג יד ןוא
 ךיז טָאה סע .ןלעטשּפָא טינ ךיז ןָאק יז זא .ץלא ךָאנ טייג יז זא ,טכודעג ךיז טָאה
 ןיא .עטניוטשרעד .ךאס א .ךָאנ וצ ןעמוק טָא .לאקיטרעוו ץעגרע טייג יז זא ,טכודעג
 רעביא למיה ןייק טינ ןעעז יז .סיפ יד רעטנוא ןדָאב ןייק טינ ןליפ יז .טעלּפרעניה
 ,טולב טימ ןוא לּפענ ןקידלדניווש טימ טּפָאטשראפ ןעמעלא אב ןענַײז ןגיוא יד .ךיז
 דנאטשוצ ןקידוהיווװָאװ-והיוט ןיא קירוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה ץלא .טינרָאג ןעעז יז
 יוזא ןיוש ,טנורגּפָא ןא ןיא ,ףיט ץעגרע ןלאפ ייז .םיא ןיא םורא ןעלבריוו ייז ןוא
 טינ ןענַאק ןוא ןלאפ ייז זא ,גנאל יוזא ןיוש .ןפרָאװעגּפָארא ייז טָאה עמ זא ,גנאל
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 ןקידנעיאװ םעד טָא טימ ןשימסיוא ךיז ןוא ןּפאלקעצ ךיז ןוא טנורג םעד ןכיירגרעד
 ,והיוווָאװ-והיוט ןקיניזנאוו ןוא

 סעקינעסימדווערע יד .ןבױהעגנָא טינ ץלא ךָאנ ךיז טָאה לקאטקעפס רעד רָאנ
 טימ קערש יד ךיז ןופ קידנסױטשּפָא ,ןרעדנא םעד וצ רענייא טעילוטעג ךיז ןבָאה
 ןוא ןריפארגָאטָאפ ןפראד סָאװ ,יד .ייז ןענַײז טָא ?ןעמ טראוו ןעמעוו ףא .טנעה יד
 ,םור סדנאלשטַײד ,עלודג סדנאלשטַײד ,עלָאשמעמ סדנאלשטַײד ןקיבייראפ

 סע יוװ ,טלסיירטעגפוא ץאלּפ"גאלשמוא רעצנאג רעד ךיו טָאה לָאמאטימ ןוא
 -רוראפ רעטנזיוט רעקילדנעצ יד ,דרע רעד רעטנוא ןופ ןָאטעג סיוטש א םיא טלָאװ
 ןבָאה ,טיוט ןופ טעלּפרעניה ןיא ןענופעג טַײצ עצנאג יד ךיז ןבָאה סָאװ ,עטלייט
 עקידנגָאינָא ןוא ענעטכַאלפעגרעביא .םיסיילאט יד טימ טלגילפעגפוא םעצולּפ ךיז
 ןופ ךיז קידנסַײר ,ייז ןבָאה ,םערוטש א ןיא סעילאווכ יו ,ערעדנא יד ףא ענייא
 ןוא ,יירשעג-ייוו ןקידנביוטראפ א טימ ךייה רעד ןיא ןוראּפש ןעמונעג ,ןיילא ךיז
 גנורּפש א ןבעגעג רערעג עלעמיולש טָאה זיורבפוא ןקידמעצולּפ םעד טָא רעביא
 ;סיורא

 רעּפיקמָאי ךָאד זיא'ס ?סעליפט יד ןסירעגרעביא רימ ןבָאה סָאװראפ ,ןדִיי --
 יד רימ ןרעה סָאװ ?סרעליוק יד רימ ןרעה סָאװ .ןידאה-םָאי רעד .טלעוו רעד ףא
 ףדִיי ?םינָאילאט

 ;ץאלּפ-גאלשמוא ןצנאג םעד רעביא ןָאטעג לקַײק א ךיז טָאה לָאק ןַײז ןוא
 ,ךעלדע-ע-עמאה ---

 -סיוא םעד ןדנוצעגנָא טָאה ראסימָאק-שורייג םענופ רעטערטראפלעטש רעד
 םוצ טנאדנעמָאק רעד ןוא ,טנאדנעמָאק םוצ ןָאטעג קנוװ א ןוא ראגיצ םענעשַאלעג
 -יווס רעפראש א ןופ ןוא ,יײצילַאּפ רעד וצ רָאטקעּפסניא רעד ןוא ,רָאטקעּפסניא
 א ךעלקילבנגיוא ךיז רערעג עלעמיולש טָאה עיצקעס-ןטאמָאטװא רעקידנעשטש
 רעד ףא טולב טימ קידנעַײּפשסױא ,םיריוק ןלאפעגמוא זיא ןוא ןָאטעג עשטאק
 ,עליפט רעד ןופ רעטרעוו עטצעל יד דרע רעקידרעּפיקמָאי

 יו ,ךרוד זיא טאמָאטוװא םענופ רעַײפ סָאד .טקרעמאב טינ סע ןבָאה ןדִיי רָאנ
 ןעיצרעביא ןעמונעג עטגָאיראפ יד ןבָאה למיה םענופ ןכייצ א טיול יו ןוא ,ץילב א
 ,םיסיילאט עטלגילפעצ יד ּפעק יד רעביא

 -סיוא טלָאװ יינש א יװ ,ץאלּפ-גאלשמוא רעד ןרָאװעג סַײװ זיא עגער ןייא ןיא
 קעטייוו טימ עטליפעגנָא ,סעליוק טנזיוט עכעלטע ןוא ,רעּפיקמָאי ןטימניא ןלאפעג
 יז וצ גנוטכאראפ טימ ןוא טלעוו רעד ןופ טַײקנענַאטעגסיױא טימ ,ןרָאצ טימ ןוא
 ;למיה םוצ ןָאטעג זָאל א ךיז ןבָאה ,רעקנעה

 1 ..םויח תשודק ףקות הגתנו --
 ןפא ןגיוא ענרעבלעק רָאּפ א טלעטשעגסיוא טָאה ראסימָאק-שורייג רעד ןוא

 יד ףא רָאטקעּפסניא רעד ןוא ,רָאטקעּפסניא ןפא טנאדנעמָאק רעד ןוא ,טנאדנעמָאק

 רעקידמיָאריונםימָאי א ןופ בײהנָא -- ,םיויאה סאשודק ףעקיוט ענאסנוא1
 ,עליפט
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 דלאב ןוא ,ןטאמָאטװא ןוא סרעפראוונליוק ןָאטעג ּפעטש א ןבָאה דלאב ןוא ;סע-סע
 רָאנ ,יינש סיוא ןרָאװעג ,גָאטאב רעּפיקמָאי ןלאפעגסיוא זיא סָאװ ,יינש רעד זיא
 ,טולב טימ ןרָאװעג טעקסאילפראפ םיסיילאט יד ןענַײז דלאב ןוא .עסאמ עטיור א
 ,דרע רעד ףא ןָאטעג רעגלאוו א םעליוא רענעסָאשאב רעד ךיז טָאה דלאב ןֹוא
 .םענופ קע רעדנא ןא ףא ץעגרע .סע-סע יד ןוא יײצילָאּפ יד ךיז טימ קידנּפעלשטימ
 רעד ןכָארבעג ךיז ,גָאלשוצ-םאי רעקידנעיָאװ א יו ,ץלא ךָאנ טָאה ץאלפ-גאלשמוא
 ןיוש ךיז ןבָאה סָאװ ,ענעסָאשרעד ןוא ענעטָארטעצ-בלאה יד ןוא ."ךעלדע-עמדאה,
 עטקיטולבעצ יד ןיא ןוא ,דרע רעקיטסבראה רעד ןיא עטעזירהעגנייא ,טרעגלאוועג
 ןצכערק עטצעל יד טימ ןעגנאגעגּפָא ןענַײז ,ןעַײצילָאּפ יד ןיא ןוא טַײל-סע-סע
 עקידעליפט יד טימ םענייניא סעמָאשענ יד טולב טימ ןגיּפשעגסיוא ןבָאה ןוא
 ..ןלָאקרעדיװ

 -עּפש רעשפע ןוא רעִירפ רעשפע ןוא טַײצ רעקיזָאד רעד ןיא טקנוּפ זא ,ךעלגעמ
 ןענייז סָאװ ,ןרעיראב עטצעל יד ןעגנאגעגכרוד קעטעמ ןוא שועדאט ןענַיז רעט
 -ופ ץנעדיזער עטריקסאמראפ-קיצנוק רעייז יד ןכיירגרעד וצ געוו ןפא ןענאטשעג
 .יקסווָאראמָאק לארענעג םענ

 -סיורא טָאה ,לארענעג םעד ןגָאז וצ טאהעג טָאה ייז ןופ רערעדעי סָאװ ,ץלא
 -צעל רעד טלעפעג זיולב ייז טָאה סע ,ןּפיִל יד ןופ ןוא ןגיוא יד ןופ ייז אב ןגירשעג
 -עגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,לקאטקעּפס-רעּפיקמָאי רעקיטולב רעד -- טנעמוגרא רעט
 יד טנפעעג ייז ראפ ךיז טָאה'ס ןעוו ,טלמעד טקנוּפ רעדָא רעירפ ָאש א טימ טליּפש
 עשיטנארגימע רענָאדנָאל יד סָאװ ,םעד ןופ עריד רעוויטאריּפסנָאק רעד ןיא ריט
 ןשידרערעטנוא םעד רעביא ןטקיטכעמלופאב םעד ראפ טבלאזעג טָאה גנוריגער
 ,ןלוּפ ןופ רעטילימ

 -רעדָאפ יד וצ טריפעג טָאה סָאװ ,ןרָאדירָאק ןופ םעטסיס עטרעטנַאלּפראפ יד
 -כרוד עמייהעג טימ סנבָארגצוש עטאטשעגסיוא-טוג ןיא טנַאמרעד טָאה ,ןרעמיצ
 זיא ןרָאדירָאק עטרעטנַאלּפראפ ןוא ענעטכַאלפעגרעביא עקיזָאד יד ןיא רָאנ .גנעג
 טפראדעג טָאה טַײקטרעטנַאלּפראפ רעייז .עבמָאקאטאק א ןיא יוװ ,ליטש-טיוט ןעוועג
 -גיווצאב ךַײלג םיא ןוא םענעמוקעגנַײרא םעד ןקערשּפָא קילבנָא ןטשרע םעד אב
 -ראפ עכלעזא ןיא ןרעהנַײא ןעמונעג ךיז רענעמוקעגניירא רעד טָאה טלמעד .ןעג
 עמאס םעד ץוכ רָאנ ,טלארוא םענופ סנטסקינייו ןסילפ סָאװ ,ןשיורעג ענעגרָאב
 -רָאג טרָאד גנוגנערטשנָא רעטסערג רעד אב ןעמ טָאה טַײקידיײל ןופ שיור ןרעטיש
 | ,טרעהעג טשינ

 -עגסיורא עװַײג רעטיוט טימ ןבָאה גנאגכרוד ןדעי ןופ טאמיק טנעוו יד ףא
 ץעגרע ןענאטשעג ןטלָאװ ןשריה יד יװ טקנוּפ ,רענרעה-ןשריה עבָארג טראּפש
 יד טָא רעטניה רָאנ .טנעוו יד רענרעה יד טימ קידנרעכעלכרוד ןטסימוא ,ןטניה
 ףא ןצעמע ןעמענ ןסירעג קידעװַײג ךיז ןבָאה סָאװ ,טנעו עשירָאפאטוב עקיזָאד
 רענעלאפעצ רעד ןופ לארענעג רעקיסקווולטימ א טיירדעגמורא ךיז טָאה ,רענרעה יד
 םיא טלָאװ גנוריגער ענעזעוועג עשיליוּפ ענעּפָאלטנא יד יװ ךַײלג ,יימרא רעשיליוּפ
 יד טימ ןדנובעגרעביא םיא ,ץאלאּפ ןשירָאפאטוב םעד טָא ןיא טעוועטריּפסראפ
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 יד ףא רענרעה-ןשריה יד טימ טלּפמעטשראפ ןוא ןרָאדירָאק עטרעטנָאלּפעג
 ,טנעוו

 קידנעייטש .לארענעג רעד ,ןרעטש ןקירעדינ ןַײז טימ ץלָאטש ןעוועג זיא רע
 עכעליורג עטעפ ןוא ערעטיש ענַײז ףא טנורש םעד ןגיײלנַײא ןסייב ,לגיּפש םאב
 שקגיניילק יד ןפרָאװעג טייקטכארבעגפוא רעזָאלפליה ןוא סאק ראפ רע טָאה ,רָאה
 -נעגנאגראפ רעגנאל טינ ךָאנ רעד ןיא .טיײהנעגנאגראפ רעד ןיא ןגיוא עצראווש
 רעד ןופ ןרָאװעג טקנעשעג םיא זיא סָאװ ,ןרעטש ןקירעדינ םעד ץוכ ןעוו ,טַײה
 ,עקראטש יד ןופ ןימ םעד וצ טַײקירעהעגנָא-ןסאר ןַײז ןופ זַײװאב א יװ ,רוטאנ
 ןגארק רעכיוה א ןעמונעגמורא זדלאה ןטשטיינקעצ זַײװרעטרע ןיוש ןַײז ךיוא טָאה
 עטלייטעצ ,רָאה ערעטיש עכעליורג ענַײז ףא ןעוו ןוא ,סענולאג עקיטראגאזגיז טימ
 א ,רעלדָא ןא טימ עקטארעדעפנָאק עכיוה א ןסעזעג זיא ,טנורש ןכעלקנוט א טימ
 ,קסיפ ןשירעלעפאב ןעמורק א טימ .לגענ עקראטש טימ .,ןטציירעגפוא ןא .ןזייב
 א יוװ ,עיצאריּפסנַאק רעשירָאפאטוב רעד טָא ןיא םורא ךיז רע טיירד טציא ןוא
 םעד ןיא ןעמענרעביא סע ךיז רע לָאז סָאװ טימ ;יולס א ןיא עַײכ עטעוועטריּפסראפ
 ןעוועג זיא רע סָאװ ,םעד טימ -- רעטלע ןוא טיַײקשירענעמ ןַײז ןופ טינעז עמאס
 ןוא סּפינש א טימ עקראניראמ א ףא רידנומ ןשירעטילימ םעד ןטַײב ןעגנוװצעג
 -ימ ןריפכרוד ןוא ?רעטעמיטנאס טכא ףא סקּוװ ןיא םעד בילוצ רעקירעדינ ןרעוו
 -סגירק ןַײז ןגעוו זא ,ןרָאדירָאק עטרעטנָאלּפראפ יד ןיא ,ָאד טָא ןדאראּפ עשירעטיל
 -ןשריה עקידנליופ יד טימ טנעװ עביוט יד זיולב ןרעה ןלָאז טנעמארעּפמעט
 ?רענרעה

 -ועבייא רענעגױצעגנָא ןא טימ ליומ סָאד טנפעעגפוא --- לגיּפש םאב טייטש רע
 .ןעשטראטס טוג ןלָאז יז ,ראוטאסקיפ טימ ךעלעצנעוו יד טקיטסימאב ןוא ּפיל רעטש
 ,סיוא טעז ,רעכעלזָאנ ענעגיוצעצ ייווצ טימ טרעיוה סָאװ ,זָאנ עכעלבָארג עצרוק ןַײז
 טרימש ,לגיּפש םאב יוזא רע טייטש .ג"עקלָאװטסּוװד, ענעטינשעגרעטנוא ןא יו
 ןפא רוזירפ ןַײז ןופ טפלעה א קידנבַײרטּפָארא ,ּפָאק ןטימ טלקָאש ןוא סעצנָאװ יד
 ,גיוא ןטכער

 -נעביר טימ ןענעגעגאב ךיז טמיורטעג טָאה רע ןעוו ,טַײצ יד ייבראפ זיא סע
 רעלדָא ןא יו ,דלעפטכאלש ןפא ַײס ,שיט ןקיכעלַײק א אב ַײס ...ןסעה ןוא ןּפָארט
 -רעביא ךיז רע לָאז ךָאנ סָאװ טימ .,..סיוא ...קעווא .םיורט א ןעוועג ...רעלדָא ןא טימ
 -אמָאלּפיד א טימ ןטעבעגנייא םיא וצ ךיז ןבָאה'ס סָאװ ,םעד טימ רעשפע ?ןעמענ
 -טראוו יד ןיא ץעגרע ןיוש ןעייטש סָאװ ,יד טָא ?ָאטעג ןופ ןדִיי יד טיזיוו ןשיט
 ךיז רע טכאמ ייז בילוצ סָאװ ןוא עיצאריפסנָאק רעשירָאּפאטוב ןַײז ןופ ןרָאדירָאק
 ,סעצנָאװ יד טרימש ןוא טעלאוט םעד טציא

 .ןייא סע טקנוט ,עלעטשרעב סָאד סיורא טּפעלש רע
 טנעה ערעייז טימ .ייז טימ שינעגעגאב רעד ףא ןייגנַײא ןעוועג טפראדאב טינ

 ןַײז ןופ טירש רעטכארטאבמוא ןא ןעוועג זיא'ס .טַײקנלאפעג ןַײז ןכיײרטשרעטנוא

 ,ןרער ייווצ טימ סקיב א 1



 "יטנעס .טזָאלעגרעביא גנוריגער ענעפָאלסנא יד םיא טָאה םעד בילוצ טינ .טַײז

 טימ ךיז רע רעק סָאװ ..ָאטעג ןופ ןדִיי יד טימ ןעגנולדנאהראפ ,ווערקאשּפ ,ןטנעמ

 -ָאטסיה עסיורג א .עיסימ א טָאה רע ?ןדִיי ןָא ןיימעגלא ןיא םיא ןעייג סָאװ !?ןָא ייז

 .יקסדוסליּפ א לָאמאכָאנ ןבעלפוא םיא ןיא ףראד עיסימ עקיזָאד יד ןוא ,עיסימ עשיר

 -גָא םעד סעצנָאװ יד ןופ ּפָארא טשיוװ ןוא ראוטאסקיפ םעד קעווא טפראוו רע

 יד .טעלָאיפ ןוא יולב זיא ענַײז פיל עטשרעבייא ענעגױצעגנָא יד ,טכיש ןטגיילעג

 ;םאזיורג ןענַײז רענַײיז ןופ זָאנ רעצרוק רעד ןופ רעכעלזָאנ ייווצ ענעגצעגנָא

 רעד ןײטשנָא געמ ָאטעג ןופ סראזעצ יד ?טעלאוט א ראפ סָאװ .1גאלנאיד ָאד --

 טָאה טַײצ ךאס ןייק .לענש .ייז ןפורניירא .ךיוא ראוטאסקיפ ןָא יקסווָאראמָאק ףארג

 ?םיא ןופ ייז ןטראוו ,ךעלטנגייא ,סָאװ .ץרוק ,ןקיטראפּפָא סע ףראד עמ .טינ רע

 ןוא עקראניראמ יד ןָא לענש טוט ,סיוא ךַײלג א שירעטילימ ךָאד ךיז טיג רע

 ןיא ןגָאלשרָאפ ןייק םיא ראפ טינ ייז ןבָאה יצ ,זדלאה םורא סּפינש םעד טיצראפ

 ?יימרא רעטיור רעד ןופ ףירגנָא םעד טימ גנודניבראפ

 א םיא ףא ןביג רעדיוו .טכיזעג סָאד סיוא טמירק ןוא סּפינש םעד טיצראפ רע

 עטקידײלעגסיוא עצראווש רָאּפ א ךָאנ יו ,רעכעלזָאנ ייוצ יד לגיּפש םענופ קוק

 .ןגיוא

 !רעגיז א גירק םעד ןופ סיורא לָאז דנאלסור עטיור סָאד זא ,ךיז טקיש --

 | ייעװקסָאמ זא ,ךיז טקיש

 יימרא רעטיור רעד ןופ גיז רעד ךעלקילבנגיוא םיא ראפ ךרוד ייג א טיג'ס ןוא

 .עװקסָאמ רעטנוא

 -ןָאכלָאק יד ,עוקסָאמ רעטנוא טכאלש יד ןענווועג ךָאד ייז ןבָאה סָאװ טימ ---

 ,גנולגנירמורא רעד ןופ טכארטראפ רעד ןעוועג לופטקעפע יוזא זיא'ס זא ?סעקינ

 םעד ןופ ּפָאק םעד ןסַײרסיױרא לָאז עוקסָאמ זא ,טזָאלרעד ןאירעדוג טָאה יוזאיוו

 ?ןטעוװָאס יד ףא ןרָאװעג ןפרָאװעגפורא שירעטסַײמ יוזא זיא סָאװ ,ףיילש

 :עלעטסוה א טיג לארענעג רעד

 ףֹא ןפרָאװראפ םיא ָאסאל א יװ ןוא ףיילש םענופ ּפָאק םעד ןסירעגסיורא --

 ..ןדאראּפ וצ ךיז ןטיירג סיוא ,,,לקָאניב ןיא ןקוק סיוא ...סיוא ןוא .,,סיפ סנאירעדוג

 ..דארגנילאטס טציא ןוא ,,,סיוא ...טלעוו רעד ןופ רעשרעה ראפ ךיז ןרעלקרעד סיוא

 ןָאטעגנָא ןיוש זיא רע .טעלאוט ןטימ קיטראפ דלאב ןיוש זיא לארענעג רעד

 רעד ןופ עלעשעט ןטשרעבייא ןיא זא ,רע טקרעמאב ןגעווטסעדנופ .גנערטש ץנאג

 ,טפול רעד ןיא עכָאפ א םעד טימ טיג רע .עלעכיט א טלעפ עקראניראמ

 סָאװ ,טקאפ א דארגנילאטס אב טכאלש עקידנרעיוד יד זיא ,ךעלריטאנ ---

 לסקעוו-ףָאטש רעד זיא דנאלשטַײד ןופ םזינאגרָא ןשירעטילימ םעניא זא ,טזיײוװאב

 -עגלָאװ םעניילק םעד טָא אב ךיז ןגָאלש סעיזיוויד קיצנאווצ ןוא ייווצ ,.טרעטשעצ

 "ראפ ןַײז וצ טָאה דנאלשטַײד .טציא סע טייג םעד ןיא טינ רעבָא ...ןֹוא ..סאּפ

 ,לוייט םוצ 1
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 נא טימ ןריסנעּפמָאק ןענָאק טעװ סע .עּפָארײא לטרעפ ַײרד ןופ סעיזיוויד גנוגיפ
 ...ןעלקאוו ןביײהנָא ךיז ןָאק שזיטסערּפ ןַײז רָאנ .סעיזיוויד ערעד

 ןעלדנאווראפ ךיז ןָאק דארגנילאטס אב ןטעװַאס יד ןופ גיז רעכעלגעמ רעד
 רעד אב גיז רעד .עּפָארײא ץנאג רעביא רָאנ ,דנאלשטַײד רעביא רָאנ טינ גיז א ןיא
 יד טגיל ייז ןופ רענייא ףא סָאװ ,עטכישעג רעד ןופ ןלָאשגָאװ יד ףא טלאפ עגלָאװ
 טלעוו רעַײנ רעד ןופ עיטארקָאמעד רעד טימ םענייניא עיטארקָאמעד עשִיעּפָאריײא
 | ,..םזינומָאק רעד -- רערעדנא רעד ףא ןוא

 ןקאהראפ ייז .ןגיוא יד ּפָא עליו א ףא םיא ךיז ןלעטש *םזינומָאק, טרָאװ םאב
 רעליוויצ ןַײז ןופ ץאל םעד רעטנוא טנאה א טגיילראפ רע .טקנוּפ ןייא ףא ךיז
 ןופ רעכוזאב יד ףא קידנטראוו ,רעמיצ ןרעביא ןזַײרּפש ךיז טזָאל ןוא עקראניראמ
 ;:טכארט ןוא ,ָאטעג

 עגלָאװ רעד אב עליפא יא ,עװקסָאמ רעטנוא גיז רעד יא טַײטאב סָאװ רעבָא;
 ןיא ?ןעגנאגעגקעווא זיא עירָאטירעט לטרעפ ַײרד סָאװ ,םעד טימ ךיילגראפ ןיא
 וצ רעביא ןעייג ןוא עגלָאװ רעקיזָאד רעד אב ךיז ייז ןקיטסעפראפ לאפ ןטסגרע
 ןַײז ןָאק טגָארפ רעטייווצ א .ןַײז טינ טעװ טנָארפ רעטייווצ ןייק .סעיצארעּפָא-ץוש
 ןריפגיירא :רעדנעלגנע יד ןגָאלשעגרָאפ ןבָאה סע יװ ...ןעגנוגנידאב עשילגנע ףא
 "..ןוא ,..טפאנ םעד ןצישאב .,ןוא רעטילימ שילגנע זאקוואק ףא

 ,רענידאב א סלארענעג םעד ןופ ּפָאק רעד ןזיוואב ךיז טָאה ריט ןיא
 ?ןזָאלכרוד ןָאק עמ ---
 ;ּפָאק םעד ןביוהעגפוא טָאה לארעגעג רעד
 ?ןטלאה טרָאד יז ריא טעוװ סָאװ ---
 א ןיא ןעזרעד ךיז ןבָאה ייז .קעטעמ ןוא שועדאט ןעגנאגעגנַײרא ןענייז סע

 ןעיירעצינש ענעדיישראפ טימ טצוּפאב .ןקלאב רעכיוה א ,רעמיצ ןעמארעג ןסיורג
 ערעווש א טזָאלעגּפָארא ךיז טָאה םיא ןופ סָאװ ,רעטנעצ ןיא ןוא ןעלקניוו יד ןיא
 טינ ךעלנע טינ זיא רעמיצ סָאד .ןעגנוצופאב ענעלָאטשירק טימ ערטסויל ענעזנַארב
 ,ןליטס ענעדיישראפ ןופ זיא לבעמ עכַײר סָאד .ןָאלאס ןייק ףא טינ ,טעניבאק ןייק ףא
 .סעיצאטסורקניא טימ עלעשיט ןיילק א -- רעטצנעפ ןשינאיצענעוו ןסיורג א ןבעל
 -עשיט םעד ןבעל טייטש לארענעג רעד ,שוילּפ ןעיולב ןיא ןָאטעגנָא ,ןלוטש רָאּפ א
 ןיילק אזא טימ יו ,טנאה רעד ןופ רעגניפ ירד טימ םעד ףא טראּפשעגנָא ,על
 רעד ןפרָאװעגסױרא לארענעג םאב זיא גנוצעשגנירג טימ ,עלעקנעב קיסיפיירד
 וצ ןבעגעג טימרעד ייז טלָאװ רע יו טקנוּפ ,רעכוזאב יד ןופ טַײז רעד ןיא ּפָאק
 "רעד ךיג ייז ןלָאז רעבירעד ןוא טינ רע טָאה ייז ראפ טַײצ ךאס ןייק זא ,ןייטשראפ
 ,ןקידיילרעד וצ ןבָאה ייז סָאװ ,ןקידייל

 ,עיווָאנאּפ ,טציז --
 ןקוק וצ טינ גנוגנערטשנָא עסיורג א טכאמעג ןבָאה שועדאט יא ,קעטעמ יא

 טנעוו עכיוה יד ןעגנאהאב ןעוועג ןענַײז ייז טימ סָאװ ,רעדליב-לייא עסיורג יד ףא
 לארענעג םענופ גנוטלאהראפ עקידנצעשגנירג יד רָאנ .ץנעדיזער סלארעגעג םענופ
 גנוצעשגנירג ןַײז .רעכוזאב יד ןופ גנוגעוואב עיירפ אזא ןעזעגסיורַאפ טינ טָאה
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 ןיא ןביולג סָאד ןוא טַײקנסָאלשטנא יד ייז אב ןעמונעגּפָא ןוא טדימשעג ייז טָאה
 ,טיזיוו רעייז ןופ טאטלוזער םעד

 םיא ףא טציז סָאװ ,גוצנָא ןַײז ןיא גנע םיא זיא'ס זא ,טליפרעד טָאה שועדאט
 ןַײז טינ לָאז סָאװ ,טכאמעג טינ גנוגעוואב עטסדנימ יד טָאה רע רעבָא .יײרפ ץנאג
 טימאב ךיז ךיוא טָאה רע .ךערּפשעג ןַײז ןופ גנוטכיר רעד ןיא טדנעוװעג טקעריד
 ןיא טיהעגסיוא טָאה רע סָאװ ,םרָאפ רעכעלרעסיוא רעד רעביא ןטערטרעבירא טינ
 .עריד רעכַײר רעד טָא ןופ סָאבעלאב ןטימ ךיז ןטלאהראפ ןַײז

 רעד זא ,טראוועג רעכוזאב עדייב ןבָאה ןצעז ךיז ןטעבראפ סלארענעג םעד ךָאנ
 יד ןעמונראפ ייז ןבָאה ךָאנרעד טשרע ןוא ,ןצעז ןיילא רעִירפ ךיז לָאז לארענעג
 ,ןרָאװעג ןזיװעגנָא יז טַײקכעלפעה רעטכאמעג טימ ןענַײז סָאװ ,רעטרע

 ךיז ,טַײז רעד ןיא ּפָאק םעד קידנטלאה ,טָאה --- ,עיװָאנאּפ ,ךַײא רעה ךיא --
 .יקסוװָאראמָאק ןפורעגנָא

 וצ טדנעװעג ךיז ןוא ןקעטעמ ףא ןָאטעג קוק א סכעלַײװרעטניה טָאה שועדאט
 ;ןיקסוװָאראמָאק

 ,עלארענעג עינאּפ --
 ןייא ןופ לענש ןפָאלעגרעביא ןענַײז טכיזעג טכיילבעגסיוא ןַײז ףא ןלוקסומ יד

 ןעוועג םיא זיא'ס ,ץיה טימ טליפעגנָא ןעוועג ןענַײז ןגיוא יד .ןרעדנא ןפא טרָא
 סָאװ ,ןלוּפ ןשירעטילימ םענופ רעייטשרָאפ םענעּפָא םעד טָא טימ ןדייר וצ רעווש
 -יגער-עיצאנאס יד ןטענגאב עפמעט ץנאג יד ףא ןטלאהעג ַײרטעג ןוא ךעלרע טָאה
 ןוא ליפעג עקידנסױטשּפָא סָאד טָא ךיז ןיא ןעוועג רעוויוג שועדאט טָאה ךָאד .גנור
 רעד ןעמעוו ,ןיקסווָאראמָאק רָאנ .לטיט ןשירעטילימ ןטיול טדנעוװעג םיא וצ ךיז
 ןעוו עליפא ,ןגינעגראפ ןוא ץלָאטש טכארבעג טָאה לטיט רעשירעטילימ רעקיזָאד
 "וזאב עקיזָאד יד ןופ טָאה ,םיא טנָאמרעד עמ זא ,טכאדעגסיוא רָאנ םיא ךיז טָאה'ס
 ןיא רעמ ךָאנ טָאה רע ,ןעמענּפָא טלָאװעג טינ םיא ,ָאטעג רעד ןופ ןעמוק סָאװ ,רעכ
 / !ּפָאק םעד טײרדעגּפָא טַײז רעד

 ץנאג א טציא ןיב ךיא זא ,עיװָאנאּפ ,"לארענעג; ןרילוטיט ךימ סָאװ וצ ---
 ...קאילַאּפ רעדעי יו ,ונ ...רעגריב א ...ןָאזרעּפ עליוויצ

 ;קילב ןטימ ןגלָאפראפ ןעמונעג םיא טָאה שועדאט
 ,ןשטנעמ ראפ טוטאטס ןשילוּפ םעד ןבָאה ןטנאּפוקַא יד .טקידלושטנא --

 -ילגטימ יד עליפא ,ןפאשענּפָא טינ ,סעריד עוויטאריּפסנָאק ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ
 טול טרילוטיט ךיוא ןרעוו ןָאדנַאל ןיא גנוריגער רעשיטנארגימע רעד ןופ רעד
 ..טקיטפעשאב טינ שיכולעמ טציא ןעניַיז ייז שטָאכ ,ןעגנאר עלעִיציפָא ערעייז

 םיא ףא טָאה ןוא ןשועדאט וצ ּפָאק םעד טעווערעקעגסיוא טָאה לארענעג רעד
 ;סאפנא ןָאטעג קוק א

 ?טקיטפעשאב טינ -- טגָאז רעוו --
 -ענעג םעד קידנקוק ,טָאה -- ,לטיט רעַײא ףא טכער סיוועג ריא טָאה ןאד --

 .שועדאט ןפורענּפָא ךיז ,ןגיוא יד ןיא לאר
 ;רעטצנעפ ןיא ןָאטעג קוק א טָאה לארענעג רעד
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 ,ךיא ףָאה ,ךָאד טַײז ריא .טַײז א ןיא ןזָאפ ןטעטילאמרָאפ יד ןלעװ רימ --
 ?גנאר ןַײמ ןופ ַאווק-סוטאטס םעד ןלעטשפוא טינ רעהא ןעמוקעג

 ,רעוועג ןטעב ךַײא אב ןעמוקעג ןענייז רימ --
 ,לארענעג רעד טרעדנוווראפ ךיז טָאה -- ?רעוועג --
 -גולקעג טָאה ענַײז םיטש יד רָאנ ,ליומ ןיא ןקורט ןרעוו ןעמונעג טָאה ןשועדאט

 ;קידנרעדָאפוא ןוא טסעפ ןעג
 יד ןיא רעוועג טימ טנאּפוקא םעד ןגעק ןייגסיורא ןסָאלשאב טָאה ָאטעג יד --

 טריטרָאּפעד ןצנאגניא ראפעג א ראפ טייטש גנורעקלעפאב ענעבילבעג יד .טנעה
 ןיוש ייז ןבָאה רעדניק יד .ןרעוו טכארבעגמוא ןוא סעירָאטאמערק יד ןיא ןרעוו
 ןופ ףייז ןכָאק ןשטַײד יד זא ,ןזיײװאב ןוא סעידעי ןאראפ ןענַײז סע .טריפעגסיודא
 ,ןלעטשנגעק ךיז -- סולשאב ןטסעפ א ןעמונעגנָא טָאה ָאטעג יד .ןדִיי יד

 ?דנאטשפוא ןא ךרוד ---
 ,ןסָאלשעגסיױא טינ --
 ןעמונעג ןוא רערעדנא רעד ןיא טנאה ןייא טגיילעגניירא טָאה לארענעג רעד

 ,לגענ עטריקינאמ ענַײז ןופ ץנאלג םעניא ןעלגיּפש ךיז ןוא ןטכארטאב
 ךיא ןָאק רעוועג ןייק רעבָא ...רעייז ...קידריוו רעייז זיא ךיז ןלעטשנגעק --

 ,.דייל רעייז רימ טוטיס ...ןרעיודאב םוצ ..,ןבעג טינ ךַײא
 -- ,עלארענעג עינאּפ ,טינ ךַײא סע ןביולרעד ןלאנעסרא-רעוועג ערעַײא --

 ,לארענעג םוצ ףורסיורא טימ ּפָאק םעד ןביוהעגפוא שועדאט ןיוש טָאה
 ;לגענ עקיצנאלג ענַײז ןופ ןגיוא יד ןסירעגּפָא טינ טָאה יקסווָאראמָאק
 טָאה ןלאנעסרא יד ןופ רעוועג םעד רעביא .,?ןלאנעסרא יד ןופ רעוועג סָאד --

 טניפעג ,טסייוו ריא יוװ ,גנוריגער יד ןוא ...עיוװָאנאּפ ,גנוריגער עשיליוּפ יד ןגָאז וצ
 ...ןָאדנָאל ןיא ךיז

 ,טקיטכעמלופאב טַײז ריא רעבָא ---
 ףא רָאנ ...רעוועג סָאד ןעלצנערטעצ ףא טינ רעבָא ...טקיטכעמלופאב ,ָאי --

 רעזדנוא ןריטקיד ןביײהנָא ןיילא ןלעוו רימ ןעוו ,טנעמָאמ םענעי זיב סע ןטיהסיוא
 ,.ןליוּפ ןיא קיטילָאּפ

 עג םעד טימ ןשועדאט ןופ ךערּפשעג םעד טרעהעג טַײצ עצנאג יד טָאה קעטעמ
 טָאה רע .טנורגּפָא ןא ןיא רע טקניז ץעגרע זא ,טכאדעג ךיז טָאה םיא ןוא ,לארענ
 סָאװ ,טניװ רעקיטכיזמוא רעד .רעקנא ןא ףא יװ ,ןטלאהעג טַײצ עצנאג יד ךיז
 -םיילג רעד ןופ ןסיײרסיורא טעָארדעג טָאה ,רעמיצ םעד טָא ןיא ןגָארטעג ךיז טָאה
 ךָאד טָאה רע רָאנ .ןדנובראפ םיא טימ זיא סָאװ ,ץלא רָאנ ,םיא רָאנ טינ טכיוועג
 "עג ףרָאװ א זיולב ןוא ,ןזיורב ןעמונעג םיא ןיא טָאה'ס סָאװ ,ץלא טמיוצעג ןיילא
 ;טייז רעד ןופ רָאנ יוװ יוזא ,ןָאט

 -טיגילפיוו שטָאכ ףמאק ריא טימ טעװ ָאטעג יד ביוא ,שרעדנא רעדָא יוזא ---
 םעד ןרעטנעענרעד לפייווצ ןָא סע ךָאד טעװ ,טפארק עשישטַײד יד ןכערבנַײא זיא
 טַייז םעד ןיא ...קיטילַאּפ ריא ןריטקיד ןבײהנָא טעװ ןיילא ןלוּפ ןעוו ,טנעמָאמ
 ?טריסערעטניראפ ךָאד ריא
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 ;ןביוהעגפוא ךיז טָאה לארענעג רעד
 -נָאל ןיא זיא באטש-לארענעג רעשיליוּפ רעד ...ןרעה עניימ ,טקידלושטנא --

 טינ .טרָאד ןופ ןעמענָא ךיא ןָאק ןוויטקעריד עשירעטילימ ןוא .ָאטעג ןיא טינ ,ןָאד
 ..יעשנעג רעד ןופ

 ;לכיימש א ןָאטעג טָאה קעטעמ
 םעד ראפ זא ,ןיימ ךיא .לארענעג ןאּפ ,ןקידלושטנא ךיוא רימ טעװ ריא --

 -עג ךיז לָאז גנוריגער ןַײז ןעוו ,דעװָאק רעמ ךאס א ןעוועג טלָאװ קלָאפ ןשיליוּפ
 -ענעג ןאּפ ,באטש-לארענעג רעד רעבָא ...ןָאדנָאל ןיא טינ ,עשנעג ףא עליפא ןעניפ
 ..ַאטעג טסייה יז ןעוו ,עליפא ...דרע רעשיליוּפ רעד ףא ךָאד זיא ,לאר

 ;רעטצנעפ ןיא טקוקעג ןיוש טָאה לארענעג רעד
 ךיא .ןעמוקאב טינ ,רעדייל ,ךיא בָאה ָאטעג רעד ןגעוו גנונעדרָאראפ ןייק ---

 ..ןוא .רעטילימ ןשידרערעטנוא ןלאנָאיצאנ ןשיליוּפ םעד ןגעוו ןעגנונעדרָאראפ בָאה
 ןופ לאפ ןיא ...ןָאדנָאל ןייק ...רימ יו ,דנאבראפנטעווָאס םוצ רעטנעענ ...זיא ךַײא
 ,,,טיונ א

 -נָא ךיז טָאה --- ,רָאיאמ רעשיליוּפ א ,לארענעג ןאּפ ,קאילָאּפ א ןיב ךיא --
 ,שועדאט ןפורעג

 ?ָאטעג ןיא ריא טמוק עשז ןענאוונופ ---
 ,לארענעג ןאּפ ,ןליוּפ ךיוא זיא ָאטעג רעד ןופ דרע יד לַײװ --
 ,לארענעג רעד ןָאטעג ּפאכ א ךיז טָאה -- ?ךַײא ןעמ טפור יו --
 :טלכיימשעצ ךיז טָאה שועדאט
 טיירפאב ,ןאמ רעליוויצ א טציא טַײז ריא זא ,ךעלקריוו טלאה ריא ביוא --

 וצ רעווש זיא'ס לַײװ ...ראפעג א סָאד זיא ,סנקירעביא ...רעפטנע ןא ןופ ךימ סע
 ,יד ראפ יצ ,קלָאפ ןשיליוּפ ןראפ ,טעברא עיצאריּפסנָאק רעַײא ןעמעוו ראפ ,ןגָאז
 | ,םוא סע ןעגנערב סָאװ

 :ףוא לעטש א ןבעגעג ךיז טָאה רע
 ,לארענעג ןאּפ ,טסעשט --
 ןפורעגנָא ךיז רע טָאה ,ריט רעד וצ םענָאּפ ןטימ ךיז קידנעווערעקסיוא ,ןוא

 ;ןקעטעמ וצ
 ,םוק --
 ןבָאה קעטעמ ןוא שועדאט .רעטצנעפ ןיא ןקוק טצעזעגרָאפ טָאה לארענעג רעד

 ,לארענעג םענופ ץנעדיזער יד טזָאלראפ
 ,עריד עוויטאריּפסנָאק יד ןענופעג ךיז טָאה םעד ףא סָאװ ,לסעג עטשרע סָאד

 -רָאפ טינ טשיגרָאג טלָאװ'ס יװ ,קידנגייװש .ךיז רעטניה טזָאלעגרעביא יז ןבָאה
 -ירעד .ןָאיאר ןקיזָאד םעד רעסיוא ןַײז רעכיג סָאװ ןסירעג ךיז ןבָאה ייז .ןעמוקעג
 ייז ,ןסאג עוװערָאכ ךרוד ןוא ןפיוה רעביא ןפיילש ןכאמ ןעמונעג ייז ןבָאה רעב
 -עגרעביא ןוא געוו לקיטש א ןרָאפעגּפָא .ייוומארט א ןיא טצעזעגפוא ךיז ןבָאה
 ,טָאטש לייט םענעי רעסיוא ןעוועג ןיוש ןענַײז ייז ןעוו ןוא .ןטייווצ א ןיא ןגיטש
 ;טַײקטכארבעגפוא רענעטלאהעגנייא טימ ןקעטעמ וצ ןפורעגנָא שועדאט ךיז טָאה
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 בענַאדנָאפ רעשיטנארגימע רעד ןופ רעפטנע םענייר א רימ ןבָאה סָאד סָא --
 .,גבוריגער

 -עמ טָאה -- ..ןטכיר ןעוועג טפראדאב סינ ךיז רימ ןבָאה ןרעדנא ןייק ףא ---

 ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעגוצ ,שרעדנא סעּפע ןגעוו קידנטכארט ,קעס

 .ָאטעג ןיא קירוצ ךיז ןרעקמוא רעייז ןגעו קעטעמ טָאה טכארטעג ןוא

 ןטראוו טָאװ ,ָאטעג ןיא ןדִיי יד ןופ רעמענעּפ עטשעלאכראפ יד ןעזעג טָאה רע
 יז יװ ,ןעזעג טָאה רע ..לארענעג םעד ןופ ,..טָאטש ןופ ערוסב רעטוג רעד ףא

 ...רעוועג ןעגנערב ייז ןעמ טעוו טָא .,,ןטונימ יד ןלייצ

 טכארט א לָאמ ןטסטנזיױט םוצ רעשפע ןיוש ,סיורָאפ קידנקוק ,טָאה קעטעמ
 ןיא ּפָאק ןטימ ,טנייה יוװ ,יוזא טָא ןָא ךיז טסיוטש רע ןעוו ,קידנעטש יװ ,ןָאטעג
 ;טנאוו א

 טיַיקכעלריראבמוא רעטוילַאסבא רעד ןיא טגייצרעביא קנאדעג רעד סינ זא
 רעד ,ןייז טינ לָאז רע לבָאנ יו ןוא ךיוה יװ ,ןַײז ףא טכער עכעלשטנעמ יד ןופ
 ףא ןאבאראב םעד טימ ןוא רער רעד טימ לָאטש לקיטש סָאד טָא רָאנ -- ,קנאדעג
 ..טכער עכעלשטנעמ ןופ גנוקיטעטשאב עלאער יד זיא'ס סָאװ סָא ,,,ןליֹוק סקעז
 טסייוו ...סע זיא ,יוזא ביוא ,רעוועג םאטס רָאנ טינ ןיוש סָאד זיא ,יוזא ביוא ןוא
 -עסרא ףא יקסװָאראמָאק סטכינעגוט רעד טָא ,סע טסייה ,טציז ...ךעור רעד סע
 ןוא ןבעל ףא טכער סָאד טגיל ןלאנעסרא יד ןיא ...רעוועג טימ רָאנ טינ -- ןלאנ
 ...קלָאפ םענופ לריוג רעד ...ָאטעג רעד ןופ דעװַאק רעד

 עקילייה א ראפ סָאװ ,ןענאטשראפ ,טינ לָאמנייק יװ ,קעטעמ טָאה טציא טשרצ
 ןייק טינ .רעוועג ןלאנעסרא יד ןופ קידנענעוװנאג ,רעטסעווש ןַײז טוט סע טעברא
 רצ טָא סע טיג ןוא יז טעוונאג ןבעל עטביורעגקעווא סָאד -- ,יז סעוונאג רעוועג
 ,.טביורעגקעווא סע טָאה'מ ןעמעוו אב ,ענעי

 -- ,קנאדעג ןַײז ןגָאלשעגרעביא ןיילא ךיז רע טָאה -- ,טוג ןיא ץלא סָאד ,ָאי,
 "לֵאטעג ןיא קירוצ ןרעקמוא טציא ךיז רימ ןלעוװ סָאװ טימ רעבָא ,סוג רעייז

 ןטכיר ךיז ןעמ ןָאק ךָאנ ןעגאוונופ ,ּפָאק ןפא ןענעכערסיוא ןעמונעג טָאה רע
 ,ןלעטשסיוא ןעמ ןָאק ךָאנ ןעמעוו ףא ,ףליה ףא

 עג ןיא ןפרָאװעגרעביא טינ טָאה רע סָאװ ןוא טנכערעג טינ טָאװ רע יוװ ןוא
 זיא'ס טָאװ ,סָאד .רעבלעז רעד ןוא רענייא ןעוועג ץלא ןבשזעכ רעד זיא ,קנאד
 ןופ ,,,דלאוו ןופ ןסיירכרוד ךיז ןַאק סע סָאװ ,סָאד ןוא ,ָאטעג ןיא קינייווניא ןאראפ
 ...לאפוצ ןיא -- עטייווצ סָאד ,טלעטשעגנייא זיא -- עטשרע סָאד .ירעבאזיטראּפ יד
 יװ ,טָארט םעד רעטסעפ ןָאטעג לעטש א רע טָאה -- ,ךיז ןעמ טעװ ןגָאלש רעבָא
 ,דייר עגייז טקיטעטשאב ןיילא רע טלָאװ םעד טימ

 ךיז ןבָאה ייז ןעו ,געט ענעי ןיא ...עינאּפש קנאדעג ןפא ןעמוקעג זיא לָאמאטימ
 ,,,ןטסיננאלאפ יד טימ ןגָאלשעג טרָאד

 -ַאטעמ יוװ ...עילאטיא ךיוא -- ,ןָאטעג טכארט א רע טָאה --- ,דנאלשטַײד ךיוא;
 ליז ןעמענ ,סנייא וװערָאכ ייז ןכאמ .ןרעדנא םוצ דנאל ןייא ןופ רשביא ןעייג ייז שיד
 *,,סטייווצ א ֹוצ ךיז
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 עצנאג יד ןעוו ,עינאּפש ןיא ןגָאלש ךיז ןעוועג זיא קילג א ראפ סָאװ רעבָא
 -עג טָאה טלעװ עצנאג יד ןעו ןוא טכאלש רעדעי ךָאנ טריּפשעגכָאנ טָאה טלעוו
 טאמיק ןעוו ...קלָאפ ןשינאּפש םעד ןפלעה ףא רעטכעט ןוא ןיז עטסעב עריא טקיש
 ןופ ?רױג םעד ראפ טולב ריא טימ טרעײטשאב ךיז טָאה טלעו עצנאג יד
 ...טייהיירפ סטינאּפש

 ןענַייז סנפאה עשינאּפש יד ןיא ןעוו ,געט ענעי ןופ דיירפ יד ךיז טנַאמרעד רע
 ןוא ןטָאליּפ טימ ןוא רעוועג טימ ןוא זַײּפש טימ ןפיש עשיטעווָאס יד ןעמוקעגנָא
 רעטנאקילא םעד ןיא ןַײרא טייג יז יו ,"אוועינ, ףיש יד רע טעז טָא ..,ןטסיקנאט
 -עגּפָא זיא ןפאה רעד ..."ןינאיריז; ףיש יד טנָאזירָאה ןפא ןָא ךיז טעז טָא ...טרָאּפ
 עמ ,ךיז טמערָא עמ ...ךיז טסירגאב עמ .לאוואנראק א ףא יװ ,ןשטנעמ טימ ןטָאש
 טעז רע זא .ןקעטעמ ,םיא ךיז טכאד סע ןוא ..ןרעדנא םוצ רענייא וצ ךיז טקירד
 ...רענטרעג-טריבלייא ענעסָאגראפ-ןוז יד ךיוא

 ,..סנפאה ןייק טינ טָאה ָאטעג יד -- ,גנורענירעד יד רעניא ךיז רע טסַײר -- ,ָאי
 רעד ןיא םענייק טינ טָאה ָאטעג יד ...רענטרעג-טריבלייא ןייק טינ טָאה ָאטעג יד
 ראפ ןגָאלשעג ךיז ..ןענָאיגעל עלאנָאיצאנרעטניא ןייק טינ טָאה ָאטעג יד ...טלעוו
 ..סעַײכ סָאד יא ..טולב סָאד יא ,ץראה סָאד יא ןבעגעגּפָא ןוא ..,טַײהיײרפ רעד
 עמ רָאנ ּוװ ,םוטעמוא ןַײז ראפ םעקיונ ריא ןיא ךיז זיא םזישאפ רעד ןעוו ןוא
 ,דנאל סָאד ,דנאל ןייא רָאנ טנאה יד סיוא ריא טקערטש זיא ,םיא טימ ךיז טגָאלש
 ...ןטסדנימ םעד טימ ןַײז לָאז ...טלעו רעד ראפ טולב טימ ּפָא ןיילא טייג סע סָאװ
 סָאד טָאה ,ןקעטעמ ,ןיילא םיא סָאװ ,םעד טימ ןַײז לָאז ...דלאוו םעד טימ ןַײז לָאז
 וצ ןעמונעג םיא ןוא רעגאלצנָאק ןשיזיוצנארפ םענופ ןסירעגסיורא דנאל עקיזָאד
 טימ לָאז רע ...רעהא טזָאלעגּפָארא םיא ךָאנרעד ןוא .,.עמאמ א יוװ ,טנעה יד ףא ךיז
 ...קלָאפ םענופ דעוװָאק םעד ןקידייטראפ ןעמעלא

 ' -- !טארנעדוי ןיא עיצובירטנָאק רעד ןופ ןימרעט רעד ךיז טקידנע ןעוו ---
 ,שועדאט ןסירעגרעביא םעצולּפ ןקעטעמ טָאה

 טכאד ,טנַײה --- ,םעלָאכ א ןופ יו ,טּפאכעגפוא קעטעמ ךיז טָאה -- ,טנייה ---
 ,טרעזאכעגרעביא רע טָאה --- ,ךיז

 ןיא ןעקנוזראפ רערעדעי ,קידנגייװש ןעגנאגעג רעדיוו ייז ןענַײז עליו א
 םיא טייטש סָאװ ,שינעגעגאב רעד ןגעוו טכארטעג טָאה שועדאט .סעווָאשכאמ ענַײז
 ןשידרערעטנוא םענופ סולשאב םעד ןבעגרעביא ריא ףראד רע .ןעדגיוו טימ רָאפ
 -עג טגיילעגפורא זיא סָאװ ,ןשָארפ ןָאפ רעביא לייטרוא םעד ןליפסיוא ןגעוו באטש
 ,רע זא -- ,ןָאטעג טכארט א רע טָאה -- ,רעקיטכיר ןַײז טעוו'ס ...ריא ףא ןרָאװ
 טעוו'ס ..קעטעמ טינ ,רע ...ןבעגרעביא סולשאב ןקיזָאד םעד ריא לָאז ,שועדאט
 ...רעדורב א ...לָאמ עטשרע סָאד ריא טימ ךיז טעז רע ...רעווש ןַײז ןקעטעמ רעשפע

 טינ סע זיא ,ליפעג ןקיזָאד םעד ןבעגכָאנ טנעצָארּפ ?טרעדנוה א ףא טעװ רע ביוא

 ,טינ ךָאנ טסייוו רע שטָאכ ...ןשטנּוװעג טינ סע זיא שרעדנא רעדָא יוזא ...יידעק

 ןוא .ןעזעג טינ גנאל ןיוש יז טָאה רע .ןבעגרעביא ריא סע טעװ ןיילא רע יוזאיוו

 רעווש םיא זיא ,גיוא-ףא-גיוא -- ךעלנעזרעּפ ןפערט טינ ריא טימ ךיז טעוו רע זיב

26* 214 



 רעד ףא ,ָאד טָארט ןדעי ריא ךָאנ טריּפשעג טָאה רע שטָאכ .סולשאב א ןעמענָא
 ,עריא גנוגעוואב רעדעי טלּפמעטשענּפָא ןצראה ןיא םיא אב זיא'ס .טַײז רעשירא
 לייטרוא םעד ןליפסיוא זא ,באטש םענופ סולשאב רעד ...עמארגָאידראק א ףא יו
 ךיז טעװ רע ןעוו ,רע טעװ ריא סע ןדלעמ רָאנ .רעקיטכיר א ןעוועג זיא ,יז לָאז
 ...ןעז ריא טימ

 רעייז ןוא ערעווש א רעייז ...עידעי א ךָאנ ןבעגרעביא ריא רָאפ םיא טייטש סע
 זומ עמ ...טינ טשינרָאג ןופ סיוועג ךָאד טסייוו יז ...ןקעוואלס ןגעוו ...עקירעיורט א
 ריא םעד ןגעוו רעשפע ...ּפאלק ןקיזָאד םעד ןופ טיירג יד רעירפראפ ןענעכערסיוא
 ...ןגָאז טינ םעד ןגעוו ריא רע ,סנטסקינייוו ,לָאז רעשפע רעדָא .ןגָאז טינ ןצנאגניא
 .?טימעג ריא ףא רעווש וצ ןגייל טינ ךיז פאלק רעקיזָאד רעד ןַאק יצ

 עלא יד טָא טימ ןעמוקכרוד ןיילא טנָאקעג טינ ךעלרעּפמיישאב טָאה שועדאט
 טָאה ,ןייג וצ ןבָאה ייז גנוטכיר רעכלעוו ןיא ,קידנקרעמאב ,ןוא ,ןעגנובעלרעביא
 :ןקעטעמ וצ ןגיוא יד ןָאטעג בייה א רע

 ?עבאגפוא ןא ךָאנ ןבָאה רימ זא ,קעטעמ ,ןסעגראפ טינ טסָאה --
 ןעמ טלָאװ ,לארענעג םאֹב טאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,שינעגעגאב רעד ןופ ---

 ,טלעוו רעד ףא ץלא ןיא ןסעגראפ טנַאקעג דָארג
 ?עבאגפוא רעטייווצ רעזדנוא ןגעוו וטסכארט סָאװ זיא --
 ,ןיילא טייג רע זא ,ןטכאד ךיז לָאז'ס ,סיורָאפ ןאּפש א ןבעגעג טָאה קעטעמ
 ,קיניזטכַײל ,סנטסקינייוװ ,זיא ןעייווצניא ןייגמורא רעזדנוא זא ,טכארט ךיא ---

 םעד ןריוװעגנָא ןבָאה רימ זא ,ּפעק יד טעילעמשטירּפ יוזא זדנוא טָאה טנוה רעד
 ,..טַײקיטכיזרָאפ רעראטנעמעלע ראפ שוכ

 ןַאטעג גערפ א רעכיזמוא טָאה --- ?ןייג רימ ןלָאז יוזאיוו ...ןעדגיוו וצ ןוא ---
 ,שועדאט

 ּווװ ,עטסָאבעלאב רעד אב טכאדראפ ןייק ןפורסיורא טינ לָאז'ס זא ...יֹוזא --
 ...ךיז ראפ רערעדעי ...טניווו יז

 ,ןויטָאמ עלא יד ןקיניזאב וצ קנאדעג ןפא ןעמוקעג טינ טציא זיא ןשועדאט
 טָאה רע .רעדנוזאב ןייג ןלָאז ייז ,םעד סעוויוטעל טקורעגסיורא טָאה קעטעמ סָאװ
 ןוא ,ןגיוא יד טכאמראפ עליו א ףא עליפא טָאה רע .ץראה ןטימ ןעמונעגנָא סע
 זא ,ךיז טכאד .ץראה סָאד ןּפאלק רעקראטש ןביוהעגנָא ,ךיז טכאד ,םיא טָאה'ס
 טכארט א טַײקידװעמעש טימ רע טָאה --- ,טכיזעג ןַײז ףא סעּפע טנעייל קעטעמ
 טמאז רע ,םיא ףא ןענעיילרעביא סעּפע רעווש ןַײז טינ ףראד סלאפנלא .ןָאטעג
 ;ןגיוא יד ףוא בייה א טפלעה ףא רע טיג ךעלדנע .טראוו קעטעמ ןוא ,רעפטנע ןטימ

 -אב ןפראד רימ רעבָא ...טסגָאז וד יװ ,יוזא קיטכיר זיא'ס זא ...ןיימ ךיא ---
 ?סולשאב םעד רעביא ריא טיג זדנוא ןופ רעוו ,ןעמיטש

 ;ליומ ןיא ןטלאהעג סעּפע טלָאװ רע יװ ךַײלג ,ןעַײק ןעמונעג טָאה קעטעמ
 ,ןייצ יד טימ קידנצירק ,רע טָאה -- ,וד זא ,רעכַײלג .וד זא ,טכאד רימ ---

 רעדייא ...רעירפ טלָאװעג ךיא טלָאװ ריא טימ ןעז ךיז רָאנ -- .טרעזאכעגרעביא
 ,.סולשאב םעד ןבעגרעביא ריא טסעו וד
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 ןַײז ןיא ןשועדאט ןבילבעג זיא סָאװ ,טסיירט עקיצנייא יד ןעוועג זיא סָאד
 ןַײז טעװ רע .ןעדגיוו טימ שינעגעגאב רעטשרע ,ךיז טכאד ,ןוא רעטצעל רעשפע
 טלייט סָאװ ,ךעטעש א ףא קנאדעג ןיא רָאנ טינ ןעז יז טעוװ רע ...ןיילא ריא טימ
 ...ךיז ןבעל רָאנ ,ָאטעג רעד ןופ טַײז עשירא יד ּפָא

 ריא טָאה רע סָאװ ,סולשאב םעד ןגעוו ןסעגראפ רע טָאה קילבנגיוא ןא ףא
 -- ןעדגיוו טימ ןעז ךיז ףא --- ןיילא םעד בילוצ זיולב יוװ טקנוּפ ...ןבעגוצרעביא
 .זא ,ןסעגראפ טָאה רע .טַײז רעשירא רעד ףא ָאטעג ןופ ןעגנאגעגרעבירא רע זיא
 םענעגייא ריא טימ ךיוא ןדנובראפ זיא ריא וצ טַײז רעשירא רעד ףא ןעמוק ןַײז
 ,טעוו רע זא ...ןשָארפ ןָאפ ןופ ןבעל ןטימ יװ ,סָאמ רערענעלק ןייק ןיא טינ ןבעל
 גנוניוװ רעויטאריּפסנָאק ריא ןיא טנעה ענַײז טימ ןגָארטנַײרא ןיילא ,ךעלגעמ
 וצ ןעמוק ןַײז ןופ ןיז רעד זיא ,ייר רעטשרע רעד ןיא ,םעד ןיא זא ...טיוט םעד
 ;סנייא זיולב טקנעדעג טָאה רע .ןסעגראפ טציא רע טָאה ץלא סָאד ...ריא

 ,ןעז ריא טימ ךיז רע טעװ םורא ָאש ייווצ ןיא רעדָא םורא ָאש א ןיא ,דלאב
 טראוועג ריא ףא טלָאװ רע יװ ,שינעגעגאב רעד וצ ךיז טיירג רע .ענדָאמ םיא זיא'ס
 ..ןבעל עצנאג סָאד

 ץעגרע ןופ ,ליומ ןַײז רעביא ןעגנאגעגכרוד זיא טַיײקשירפ עקיטסבראה עסיז א
 ץראה ןַײז ןרעטפולסיוא טפראדאב טלָאװ'ס יוװ ,עלעטניוו א ןסירעגכרוד ךיז טָאה
 -אמָאק לארענעג םעד טימ ךערּפשעג ןכָאנ ןבילבעג םיא זיא סָאװ ,דורב םעד ןופ
 ןגעוו ןטכארט טעװ רע ןעוו ,רעטיול ןוא טכַײל ןַײז לָאז טימעג ןַײז זא ,יקסווָאר
 -עגנייא רעקידמעצולּפ טימ ןקעטעמ וצ דנעוו א רעדיוו ךיז טיג רע רָאנ .ןעדגיוו
 ;ןליפעגרָאפ ערָאלקמוא ענַײז ןיא טַײקנכַארב

 רעדיוו ןוא עלַײװ א טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע -- ...ןקעוואלס ןגעוו ןוא ---
 רימ ןלָאז ...ןקעוואלס ןגעוו --- ,םיטש רעד ןיא טַײקטמױצעגנַײא טימ ןביוהעגנָא
 ?ןגָאז ריא

 ;ןגיוא יד טימ ןָאטעג ץילב א טָאה קעטעמ
 ,סעמע ןצנאג םעד --
 סע טעװ יצ -- ,רעטרעוו ןכוז ןעמונעג שועדאט טָאה -- ...טינ סָאד זיא יצ --

 ?עבאגפוא אזא ףא טייג יז רעדייא ..,טקנוּפ ...ריא ףא ןקריוו טינ
 -- ,רעפטנע ןַײז ףא טכארטראפ טינ ךיז קעטעמ טָאה --- ,ןקריוו טעוו'ס --

 ןראּפש ןעמונעג םעטָא ןַײז טימ םענייניא טָאה -- ,טוג רעייז ןקריוו טעוו'ס ןוא
 עמאס ןוא ןטבילעג עמאס ריא ןגיוא יד ראפ ןעז יז לָאז --- ,ליומ ןַײז ןופ ץיה
 יז יװ ,,,טקינַײּפעג םיא ןבָאה ייז יו ...טּפאכעג םיא ןבָאה ייז יװ ,ןשטנעמ ןטנעָאנ
 טאק םוצ ןריפ יז טעװ סָאד ןוא ,ןעז ץלא סָאד יז לָאז ...טכארבעגמוא םיא ןבָאה
 ,רעַײפ סָאמ רענעי טימ ליוק ריא ןקיטעזנָא טעוו סָאד ןוא .געוו ןטסצריק םעד טימ
 ריא סע לעװ ךיא ...ןגָאז ריא סע ףראד עמ ...ןסיוו יז לָאז ...רעכיז ףא טגָאלש סָאװ
 ,ןגָאז ןיילא

 עצנאג יד סיוא סעּפע טראנ רע זא ,ןטכאדסיוא ןעמונעג ךיז טָאה ןשועדאט
 טייג קעטעמ .יוזא סע ךיז טמוקאב קידנליוו-טינ-קידנליוו זא .ןקעטעמ אב טלעוו
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 ,םיא ךיז טמעלָאכ סָאװ ,קינָאה ןּפָארט א וצ געוו םעד ּפָא םיא טקינייר ןוא סיױרָאפ
 םעד טָא ךָאנ ןראג ןוא ןײגכַאנ טינ ךיז טמעש ,שועדאט ,רע ןוא ...ןשועדאט
 ...םעדכָאנ רָאפ טייטש סע סָאװ ,טסייוו רע שטָאכ ,קינָאה ןּפָארט

 ריא טעוװ קעטעמ ?ןעדגיוו ,ןגיוא יד ןיא ריא ןקוק ןעמעש טינ ךיז רע טעוו יו
 עגער ןייא ףא רעשפע טעוװ יז ןוא ...ָאטינ ...ןעמוקעגמוא זיא קעוואלס זא ,ןלייצרעד
 קעוואלס זא ,ןסעגראפ רעשפע טעוו יז ...םוקמוא סקעוואלס ןופ עביס יד ןסעגראפ
 "ראפ ןאלּפ סָאלדיבָאק יידעק ...ןשועדאט ראפ ,םיא ראפ ןבעל ןַײז ןבעגענּפָא טָאה
 לייוו ..,ןסעגראפ עליו א ףא יז טעװ סָאד ,ןצאלּפ לָאז דרערעטנוא עצנאג יד ןּפאכ
 "אב ריא ןופ ןרעטַײװרעד ןעמענ ךיז טעװ קעוואלס ןעוו ,טַײצ רעבלעז רעד ןיא
 ןעימאב ךיז ןוא ...םיא וצ ןרעטנעענרעד ןעמענ ךיז ,שועדאט ,רע טעװ ,ןַײזטסּוװ
 ...ץראה ןיא ריא אב טרָא סקעוואלס ןליפראפ

 ?גנוכעוושראפ טינ סָאד זיא יִצ
 :קנאדעג א ךרוד ייג א םיא טיג סע
 גנאג רעד זיא עליימעב ?ןעדגיוו ֹוצ ןייגניירא טינ ןצנאגניא רע לָאז רעשטע

 רעביא לייטרוא םעד ןגעװ סולשאב םעד ...רעכעלרעפעג ...םענייניא ...ןעייווצניא
 סקעוואלס ןגעוו עידעי רעד טימ סנייראפ קעטעמ ןבעגרעביא ריא ןָאק ןשָארפ ןָאפ
 יד ןקעטעמ ןרעלקרעד רע לָאז סָאװ טימ רָאנ ...יוזא רעכעלרע ןַײז טעוו'ס .טיוט
 ןגָאזּפָא ךיז ןעמ ןָאק יוזאיוו ?ןעדגיוו טימ ךיז ןעז ןופ ךיז ןטלאהּפָא ןַײז ןופ עביס
 ?לָאמ עטצעל סָאד טינ זיא'ס יצ ,טסייוו רעוו ןעוו ,עטרעוואכ א טימ ךיז ןעז ןופ
 ןגָאזּפָא ךיז רע לָאז סָאװראפ ?ןייגניירא טינ עקאט ,ךעלטנגייא ,רע לָאז סָאװראפ ןוא
 ןצירקגַײא ןוא ..ןעדגיוו ףא ןָאט קוק א -- קעטייוו ןסיז עלעסיב םעד טָא ןופ
 טָא ןופ טלאטשעג עקיטכיל סָאד ..טלאטשעג ריא קידנעטש ףא ןגיוא ענַײז ןיא
 סעכילש ריא ןיא ןייגקעווא ריא ווערט ךעלאמ א ןופ ןגיוא טימ דניק ןסיורג םעד
 םיא ןוא ריא ןשיווצ ןייטש ףראד סָאװראפ ...עטצעל יד -- ךעלגעמ ...קלָאפ ןראפ
 ןקעוואלס ןופ םוקמוא רעד ףראד סָאװראפ ?קעוואלס ןטקיניײּפראפ םענופ ןטָאש רעד
 ?םוקמוא רענעגייא ןַײז ןגייל ךיז טעוו ןסיוועג סעמעוו ףא ןוא ?ןסיוועג ןייז ףא ןגיל
 עדגיוו טעוװ םיא ןיא ןוא ,ןייגניירא רע טעװ סיוועג .ןייגניירא טעוװ רע .ןיינ ,ןיינ
 סיוועג ןקעוואלס טָאה סָאװ ,םעד ןופ ץנאלגּפָא ןא .ןקעוואלס ןופ ץנאלגּפָא ןא ןעז
 "אלס טימ ןעשעג סע זיא קילעפוצ זא ,ןעז לָאז יז ,ןגיוא עריא ןיא ןביוהעגפוא יוזא
 סָאד זא ןוא ,םיא טימ ןעשעג סע ןָאק ןגרָאמ זא ןוא .ןרעדנא ןא טימ טינ ןוא ןקעוו
 סָאװ ןגעװ ..טינ טריטסיוקע זַײרּפ רעדנא ןייק זא ןוא .טומ ןופ זַײרּפ יד זיא
 | ?ךָאנ רע טכארט

 ענַײז ןופ ןָאטעג סיר א קעטעמ ךיז טָאה -- ,שועדאט ,טינ טייטש טַײצ יד --
 סָאװ ,גנוטכיר רעד ןיא טינ ,ךיז טכאד ,ןעייג רימ ןוא --- ,סעווָאשכאמ ענעגייא
 ...ןפראד רימ

 ,גָאר םעד ןעגנאגעגכרוד ךעלקריוו ןענַײז ייז זא ,טפאכעג ךיז טָאה שועדאט
 .ןעווערעקראפ טפראדעג ןבָאה ייז ןיהּוװ

17 



 םענייניא ןענייז רימ סָאװראפ .,ןעדגיוו ,ןגָאז ריא טסעוװ ,קעטעמ ,ייג זיא ---

 רע טָאה -- ,ןוא .ריד ךָאנ ,רעטעּפש ןעמוקניירא לע ךיא .ןעגנאגעגניירא טינ

 םעד ןזיוועג ןגיוא יד טימ םיא טלָאװ רע יװ ,ןגיוא יד ןָאטעג ףוא בייה א ךָאנ

 ...ךיז ףא וטסמענ ןקעוואלס ןגעוו --- ,געוו
 ןָאטעג גיוו ןטכַײל א ,ןגיוא יד טימ ןָאטעג לטניּפ א זיולב ןיוש טָאה קעטעמ

 .ןקעוואלס ןגעוו קנאדעג ןטימ ןדנּווושראפ זיא ןוא ּפָאק םעד

 זיא ןגיוא ענַײז ראפ .גנוטכיר רעקיטַײזנגעק א ןיא טזָאלעג ,ךיז טָאה שועדאט

 ,ץלא ןרָאקיז ןיא ךיז אב ןקוקרעדנאנאפ ןעמונעג טָאה רע .קעוואלס ןענאטשעג ךיוא

 לסיירט ןזעוורענ אזא ךרוד ןוא .געט רָאּפ עטצעל יד ראפ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ

 םיא זיא סָאװ ,טַײקירעװש יד טלסיירטעגסיורא שיזיפ טאמיק רע טָאה ּפָאק ןטימ

 ךיז רע טָאה םוראיוזא .יקסווָאראמָאק לארענעג ןטימ ךערּפשעג םענופ ןבילבעג

 ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,גנוציז רעשידרערעטנוא רעד וצ טרעקעגמוא קנאדעג ןיא

 ...טניה ייווצ יד ןיא ןסָאשעג טָאה קעוואלס ןעוו ,טכאנ רענעי ןיא

 רענעי ןופ ןשינעעשעג יד ךָאנ ןײגכָאנ טזָאלעג קנאדעג ןיא ךיז טָאה שועדאט

 ּפָא ךיז רע טלעטש ָאד ןוא ...זיב ,ןקעוואלס טּפאכעג טָאה עמ טניז ,ןָא טכאנ

 עמ זא ,ןסָאלשעגסױא טינ זיא'ס ...ךָאנ טבעל רע זא ,ןסָאלשעגסיױא טינ זיא'ס,

 זיא'ס ,רָאלק זיא'ס .ןעמוקאבסיורא סעּפע םיא ןופ ליוו עמ ןוא ...ךָאנ םיא טקיניײּפ

 ,קעוואלס יװ ,אזא טימ זא ,קנאדעג ןיא ךיז אב ןיילא רע טקיטעטשאב -- ,רָאלק

 ןעלדנאהנַײא ןלעוװ םיא אב סיוועג ראפ ןרעק ייז .ךיג יוזא ּפָא טינ ךיז ןעמ טרעטאפ

 ןופ לאנעסרא ןצנאג םעד םיא רעביא ןרירטסנָאמעד ייז ןוא ...עינק עסיורג א

 ,?סעירָאזכא רעייז ןופ ...ןעלטימ עדעייז

 שָארפ ןָאפ טָאה ןקעוואלס ָא"אזא .שועדאט ,ןעוועג עיוט טינ ךיז טָאה רע ןוא

 ןליּפש ךיז ביל טָאה שָארפ ןָאפ .רעהראפ א ףא ןעגנערב ךיז ןליופאב טנָאקעג ןיילא

 .סערעטניא ןשיגָאלָאכיסּפ א םיא ראפ טָאה ןברָאק רעד ןעוו ,טלמעד ןברָאק ןַײז טימ

 "יפאר ןוא רעטלושעג רעקיזָאד רעד ,גנוי קיסעמסנטלעהראפ ןעוועג ךָאנ זיא רע

 "רעלטיה רעד ןופ רעייטשרָאפ ןשיּפיט א ראפ טנכערעג ךיז טָאה רע .טאק רעטרינ

 ןשינָאילאט רעייז טגיילעגנַיירא גירק םעד ןיא ןבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא .עיזראווג

 ,טריסנעּפמָאק סָאװ ,טפעשעג טוג א ןיא לאטיּפאק ןַײרא טגייל עמ יװ ,טיטעפא

 "ָאק רָאנ ףראד עמ סָאװ ,טפעשעג אזא ןיא יװ ,ךעווער ךאס א ןַיײרא טגָארט טָאװ

 םעד ןיא ...םומיסקאמ םעד םעד ןופ ןעמוקאבסיורא ןוא ןריטאולּפסקע טוג ןענ

 ,עיצאקסיפנָאק :ןעגנאגעגנַײרא ןענַײז ןטיּפָארּפ-עמָאכלימ עקיזָאד יד ןופ זיירק

 "ליוװ -- ךָאנ ןוא .עטמעשראפמוא ןוא ענעּפָא .גנוקידלאווגראפ ןוא דרָאמ ,ביור

 סָאד .םאט םעד ןעוועטנורגרעד -- ץלא ןופ .ןעז ץלא ,ןווורפסױא ץלא ,ץלא .קיט

 ,ןקוק רעטומ א ןעגניווצ .סנגינעגראפ ענַײז ןופ לייט עשיגָאלָאכיסּפ יד ןעוועג זיא

 "וצ םעד ךָאנ ןריּפשכָאנ ןוא ,ןבראש םעד דניק ריא ןטעלּפ סעצווָאסעסע ענייז יו

 רעד .שינעטנעקרעד ענייר ןעוועג םיא אב זיא רעטומ רעקיזָאד רעד ןופ דנאטש

 טמיטשאב .דנאלסור ןייק ןַײרא .דנאלסור -- ןעוועג זיא רענַײז םיורט רעטסכעה

 ,גונעג טינ ןעוועג ןבאטשסאמ ענַיז ראפ ןיוש זיא ןליוּפ .רעטיילואג א ראפ ןרעוו
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 "סור ,ָאי .וויטאיציניא עסיורג א ןעלקיוורעדנאנאפ ןענַאק רע טעװ דנאלסור ןיא
 עשיליוּפ יד טימ ןָאט וצ רע טָאה ,ןליוּפ ןיא ,ָאד .ןבאטשסאמ ענַיײז ראפ זיא דנאל
 סָאװ ,רעד יו טָא ..ָאטעג רעד ןופ סעקאדרעסּפאל עטצעל יד טימ ןוא סרערָאנש
 רע יוװ אזא ,קאדרעטּפאל ןטייווצ א ןיא ןסָאשעג טָאה סָאװ ...טּפאכעג םיא טָאה עמ
 -רעד טָאה רע ?ןָאט םיא טימ רע לָאז סָאװ .רידנומ ןשישטַײד א ןיא ןוא ,,ןיילא
 ,טאהעג טרעוװ יד רעמ ךָאד טָאה רידנומ רעשישטייד רעטלא רעד .,ןָאלדיבַאק ןסָאש
 ,ןעמ ףראד ָאטעג רעד ןופ ןדִיי יד ןדיײנשסיוא ףא .ןָאיּפש רעשיליוּפ רעגנוי דעד יו
 ןָאט ןַאק סָאד ,שָארפ ןַאפ ,רע יוװ ,ןאמ-עכולעמ ןכיוה אזא ןבָאה טינ ,ךעלטנגייא
 ,עדנאמָאק-סגנוטכינראפ יד

 .ךעלטמא .עקירפ לואּפ טּפאכעגניירא םיא וצ ךיז טָאה ןגרָאמירפ םענעי ןיא
 םוצ עקַארק ןייק טרָאּפאר א ןלעטשפיונוצ טימ טקיטפעשאב ןעוועג זיא שָארפ ןָאפ
 ןָאטעג קנוװ א ןוא ןביירש םטנופ ןסירעגּפָא ךיז טָאה רע .רָאטאנרעבוג-לארענעג
 ;ריּפאּפ ןפא ןגיוא יד טימ

 א טלעטשעג רימ טָאה ןילרעב ...סעגַאגאניס יד ןופ .לֹואּפ ,טנזיוט ףלעווצ ---
 ןרעװ עשראוו זומ ,דנאלסור ןיא ןטסָאּפ א ןעמענראפ לָאז ךיא -- עיצידנַאק
 ..ןייר-ןעדוי

 ,קיטש-ליּפשיוש עכלעזא ןענעדרָאניײא וצ ,ךירדירפ ,ךָאנ וטסָאה לפיוו זיא --
 ?ןדִיי ןופ עשראוו ןקינײרּפָא ףא ,טנייה יו

 ןָאטעג יירד א ןוא ןרעטש ןַײז רעדעפסילפ רעד טימ טרירעגנָא טָאה שָארּפ ןָאפ
 ;טגָאלקאב ךיז טלָאװ רע יו ,ּפָאק םעד

 ,לואּפ ,ליפ רעייז ..,וצ ייז ןעמוק רעמ ץלא ,סיוא ייז טדַײנש עמ רעמ סָאװ --
 ףיא ץיז טָא .שינעטנעקרעד ענייר ..שינעטנעקרעד זיא סָאד רעבָא ,..ליפ רעייז
 ,ףיירגאב ןֹוא -- ,טלָאהרעדיװ רע טָאה -- ,ץיז ךיא ..לֹואּפ ,טכיראב םעד רעביא
 רעטנזיוט רעקילדנעצ טימ ,טאטש א וצ רעהעג סָאװ ,ץלא טימ טאטש רעצנאג א
 ןטלאה וצ ןטפאשנדייל ערעייז ןופ ןגָאזּפָא ךיז ןעגנוווצעג ךיא בָאה גנורעקלעפאב
 טימ ןגעוואב ןוא ןכאל ,ןבָאה ביל ,ןעיורפ ערעייז טימ ןפָאלש ,ןסע ,ןגיוא יד ןּפָא
 זיא'ס .ןבעל ןופ ןיז םעד ףיירגאב ןוא .,וצ טייג ךאז יד יוװ ,לואּפ ,קוק ךיא ,סיפ יד
 ,שינעטנעקרעד

 ןרעטש םעד טשטיינקעגסיוא טָאה עקירפ לואּפ
 רעד טימ טקעריד טשרָאד-שינעטנעקרעד ןַײד ףיונוצ טלאפ ןיז םעד ןיא --

 -סאמ יד ןיא רָאנ זיא דיישרעטנוא רעד ,רערויפ םענופ טשרָאד-שינעטנעקרעד
 ,ןבאטש

 ערעדנא וצ ,טסייוו וד יו ,בערטש ןוא ,לואּפ ,ךיוא ןיילא סע ןעקרענא ךיא --
 .ןבאטשסאמ עניימ ,ייז ןגיל ןענאדנופ טירט ייווצ ...ןבאטשסאמ

 ,לואפ ןגיֹוא יד ןיא ןָאטעג קוק א םיא טָאה -- ?דנאלסור --
 ,לואּפ ,ענעזעוועג סָאד --
 ...ךירדירפ ,ןָאט טכארט א ןעמ ףראד ָאד --
 ;טרָאּפאר ןַײז ןיא ןָאטעג קוק א טָאה שָארפ ןָאפ
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 טייצ טאהעג רימ ןבָאה ןטכארט .ןטכארט טינ ,לֹואּפ ,ןליײא ךיז ףראד עמ --
 -דנוא ןפרָאװראפ רימ ןבָאה ןטרָאד ,עּפָאריײא ןיא ,דנאלנכירג ןיא ,ךיײרקנארפ ןיא
 טרָאד ,טכארטעג רימ ןבָאה טרָאד .שיפלאוו א ןיא יו ,דנאלסור ןיא ןזיּפש ערעז
 רימ לפיוו ןוא ,ןבָאה םעד ןופ ר רימ ןלעו ץלאמש לפיוו ,טנכערעגסיוא רימ ןבָאה
 ,לעפ ןַײז ראפ ןעמענּפָא ןלעוו

 -יזַאד רעד רעבָא --- ,עקירפ לֹואּפ טרעדיוורעד םיא טָאה --- ,ךירדירפ ,ָאי --
 ,רָאנ ,ןבַאטשעגנַײרא םיא ןיא ןענַײז סָאװ ,ןזיּפש יד ךָאנ טינ טייג שיפלאוו רעק
 רע טיצ ,טולב טימ קידנעײגּפָא .ךיז ךָאנ ףיש רעזדנוא רע טּפעלש ,טסייוו וד יו
 ...טַײקלענש רעקידנעלדניװשּפָאק א טימ ףיט רעד ןיא זדנוא

 ?עװקסָאמ ןיא דאראּפ םענעמוקעג-דנאטש וצ טינ םעד ...טסניימ וד ---
 רימ יו ,רעמ ןטרָאד ןיוש ןעייטש רימ ...ךירדירפ ,דארגנילאטס ןיימ ךיא --

 -רענָאד ,שינעטנעקרעד לָאמוצ ךיוא סָאד זיא ...עװקסָאמ רעטנוא ןענאטשעג ןענַײז
 וטסעװ טכיַײליפ ..,.דנאלסור ןיא ןטסָאּפ א ןעמענראפ ךיז טסבַײלק וד ןוא ?רעטעוו
 ןכאמ ןזומ ךיוא וטסעװ עניארקוא ןיא ןטסָאּפ א ראפ ?עניארקוא ףא ןעמיטשנַײא
 ,..ךירדירפ ,ןטראוורעד טינ וטסלָאז סעיצידנָאק ערעדנא ןייק ...ןייר-ןעדוי עשראוו

 ןוא .טינ ךיז רימ ןגָאלק סעיצידנָאק ערעזדנוא ףא !לֹואּפ ,ןכאמ רימ ןלעוו ---
 רעד וצ ףוא טייג ,טנעקרענא ךיוא ןיילא וטסָאה ,טשרָאד-שינעטנעקרעד רעזדנוא
 ךרוד ,ּפערט יד ןענַײז סָאד ,לֹואּפ ,קיטכיר ...רערויפ םענופ טשרָאד-שינעטנעקרעד
 ,ןענעקרענא ןזומ טעוו ,סעּפע טייטשראפ'ס רעוו .ךייה רעד ןיא ןגייטש רימ עכלעוו
 רעזדנוא זא .ןפירגאב סעּפע .טבעלעגרעביא סעּפע טָאה עיצארענעג רעזדנוא זא
 ןייטשראפ "ןבעל, ףירגאב םעד רעטנוא ןלעוװ רימ ביוא .טבעלעג טָאה עיצארענעג
 סָאװ ,ץלא ,"ןבעלרעביא ץלא, ןוא "ןסיוו ןלעוו ץלא, --- וויטארעּפמיא-טסיופ םעד
 ..זדנוא טביולרעד ןַײז רעזדנוא ןופ טינשּפָא-טַײצ רעצרוק רעד

 ןַיײרא זיא'ס ןוא ריט יד טנפעעג ךיז טָאה ףעשיָאּפאטסעג םענופ טעניבאק ןיא
 טָאה ,ריט רעד ןופ רעטַײװ ןאּפש ןייק קידנטערטרעבירא טינ ,רעציפָארעטנוא ןא
 ;ןדלָאמעג רע

 -סערא רעד ןרָאװעג טכארבעג זיא ,רערויפנעּפורג רעה ,לעפאב רעַײא ףא --
 ,קיסַײרד ןוא ירד רעמונ רעטריט

 !ןריפגיירא --
 -עגניירא טָאה ןוא רעציפָארעטנוא רעד ןפורעגנָא ךיז טָאה -- !לעפאב םוצ --

 .ןקעוואלס טריפ
 ןגנוי םעד ףא קוק א טּפאכעג ןוא טַײז א ןיא טלעטשעג ךיז טָאה עקירפ לֹואּפ

 ,ןענָאיּפש ייווצ ָאטעג ןיא ןסָאשעג טָאה סָאװ ,דַיי
 .ןגָאלשעצ טינ רעבָא .טנערבעגרעביא יװ ןעוועג ןקעוואלס אב זיא םענָאּפ סָאד -

 ןוא טלטאּפעצ ןעועג ןענַיז רָאה יד .סיפ יד ףא ףַײטש ןטלאהעג ךיז טָאה רע
 טגעלפ רע יװ ,ףורא ייז ןראשפורא .ןרעטש ןפא ןלאפעגּפָארא קידעילאווכ ןענייז
 .טנָאקעג טינ רעטציא קעוואלס טָאה ,טזָאלעגּפָארא ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,ןָאט קידנעטש
 ,טדימשעג ןעמעלק-טנאה ןיא ןעוועג םיא אב ןענייז טנעה יד
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 םוצ טדנעװעג ךיז שָארפ ןָאפ טָאה -- ,רעצעזרעביא םעד ןַיירא טפור --
 ,רעציפָארעטנוא

 -יבאק ןיא זיא ךַײלג ןוא ,ןסאצּפָא יד טּפאלקעגסיוא ןבָאה --- !לעפאב םוצ ---
 ,שטיוועסוראה וואלסישטעמ ןענישרעד טענ

 סָאװ ,טַײקנדירפוצ אזא טימ ןקעוואלס ףא ןָאטעג קוק א טָאה רעצעזרעביא רעד
 ןקידנעיײטשרָאפ ןופ ליפעגרָאפ ןקידװעטמָאי טאמיק ןַײז ןבעגעגסיוא ךַײלג טָאה
 טימ םיא לָאז רע .קילב טקעוװאלס טימ ןפערט טלָאװעג םיא ךיז טָאה'ס .גענַײט
 זיא קילב סקעוואלס רָאנ .םענָאּפ סָאד ןָאט טינש א ךעלגייא עקידנפנארב עניַיז
 יד וצ ,למיה םוצ -- רעטצנעפ םעד ךרוד ןוא .רעטצנעפ םוצ טדנעוװעג ןעוועג
 עקייינש יװ ,ןרעדנא םעד ףא טנייא עטרעגלאוועגנָא זַײװרעטרע ,סנקלָאװ עסַײװ
 .ןבלעוועג

 ,טכאנ רעקידעכורעװאז רענעי ןופ יינש םעד ןעזעג טציא רע טָאה רעשפע
 םעד ךרוד ןליוּפ ןייק קירוצ טרעקעגמוא ךיז דנאנאב ןעדנגיוו טימ טָאה רע ןעוו
 סָאװ ,ךעלרעיײפ יד ףא טקוקעג לָאמ ןטצעל םוצ טָאה רע ןעוו .גוב םענעריורפראפ
 טציא רע טָאה רעשפע .דנאל ןופ ףיט רעד ןיא ,ךערזימ ףא ןעגנאגעגקעזוא ןענַײז
 רעייז טנייװעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןלָאּפָאט יד ןופ למרומעג ןקִייינש םעד טרעהעג
 עקידסעכלאמ ענעי טָא רָאנ לַײװ .טכאנ רעקידעכורעוװאז רענעי ןיא רעקירוצ
 ןיא זדלאה ןרעביא ןעדגיוו ןַײז טימ ןעגנאגעג רע זיא ריא רעביא סָאװ ,טיײקייינש
 טנָאקעג םיא טָאה ,ןרעטלע ענַײז ןעוועטאר טעװ רע זא ,גנונעפָאה ןיא ןוא ןביולג
 םיא טָאה'ס ןכלעוו ףא ,רעהראפ ןטצעל ןפא ןטראוו וצ טַײקיטפאהדנאטש ןבעג
 ,שָארפ ןָאפ ןפורעגסיורא

 רעמ ןיוש ךיז טָאה רע .סנקלָאװ יד ףא רעטצנעפ ןכרוד טקוקעג טָאה רע
 טָאה שָארפ ןָאפ ןוא ,ןקירעביא םעדלא טימ רעדייא ,למיה םעד טימ טרעקעגנָא
 ןעגנוי עכלעזא ןופ זא ,טסּוװעג טָאה שָארפ ןָאפ ,טַײז רעד ןופ טכארטאב םיא
 עמאזיורג עמאס יד ןָא יז וצ טדנעוו עמ ןעוו עליפא ,סיורא טשינרָאג ןעמ טשטעווק
 ןופ סעירָאטארָאבאלינַאלּפ עלאטנעמירעפסקע יד טנאקאב ןענַײז סָאװ ,ןעלטימ
 ,ָאּפאטסעג

 "עג -- .ןענאטשראפ טינ שָארפ ןָאפ טָאה --- ?רעטצנעפ ןיא רע טקוק סָאװ;
 -ּפָא ןטצעל ןַײז קידנעייטש ,ןצעמע טימ יוזא טרעקראפ עדוי רעד זא ,ךיז טקיש
 ָאד טָא עיצאריּפסנָאק ןַײז רָאפ טצעז רע זא ,ךיז טקישעג ?דרע רעד ףא טַײצ טינש
 "?טיוט ןראפ טונימ א ,טעניבאק ןיא

 ,ןָאטעג קוק א טָאה רע ,רעטצנעפ ןיא ןָאטעג קוק א ךיוא טָאה שָארפ ןָאפ ןוא
 ;קידנדיז

 טַײקיטליגכַײלג עשלווייט א ראפ סָאװ ...ןיהא ןקוק וצ םיא טגניווצ עדוי רעד;
 * .,קילב ןיא

 גנוטכאראפ קילב סנדִיי םעד ןיא ןענעיילרעביא טלָאװעג טינ טָאה שָארפ ןָאפ
 -עצסניא ָאד טרעוו סָאװ ,גנוקינַײּפ ןופ לאינָאמערעצ ןצנאג םעד וצ ןוא ךיז וצ
 ןעזרעד גנוי םעד טָא ןיא קידנליוו טינ רע טָאה ךָאד ןוא .ןגעווטענייזראפ טרינ
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 -ָאטעג .סנקלָאװ יד ףא ןקוק סָאװ ,ןדַײ-ָאטעג .ןדַיי-ָאטעג סעגנעמ עקילַאצמוא

 טייטשראפ רע סָאװ ,ןדַײדָאטעג .גנוטכאראפ סימ לופ זיא קילב רעייז סָאװ ,ןדיי !

 ןוא סיפ יד ןיא טינ ךיז ייז ןרעגלאוו סָאװראפ .ךַײלג ןעייטש ייז סָאװראפ ,טינ

 ..יטלצװ יד ןציילפראפ סָאװ ,ןדַײ-ָאטעג ,.גנומעראברעד ןייק טינ ןעלטעב

 טָאה רע .דרע רעד ןופ ןוא .קעטייוו ןופ ןסָאלשעגסיױא ךיז טָאה קעוואלס ןוא

 ריא טימ טָאה רע יוװ ,סנקלָאװ יד רעביא טרָאד ןעדגיוו טימ ןריצאּפש ןעזעג ךיז

 טָאה סָאװ ,גוב םאב טָאטש-ץענערג יד קידנזָאלראפ ,ןעיינש יד רעביא טריצאּפש

 ,ןייוועג ןקיטסָארפ טימ ןוא ןלָאּפָאט עכיוה טימ טיילגאב םיא

 ןופ ןוא ןקעוואלס ףא ןָאטעג קוק א טַייז רעד ןופ לָאמאכָאנ טָאה שָארפ ןָאפ

 | .ֿפיל עטשרעטנוא יד ןסיבראפ ןרָאצמירג

 עזָאלצענערג אזא ןפיילש יד ןיא טקאהעג םיא טָאה -- ,עדוי רעד ,ןייש זיא רע

 סָאװ ,ראפרעד ךיוא דַיי םעד ןענעגראה טלָאװעג טציא םיא ךיז טָאה'ס ןוא ,עניס

 םיא ןליופאב טָאה רע סָאװ ,ןשָארפ ןָאפ ,קנאב ןיוש םיא טוט'ס .ןייש זיא רע

 ,דָאש א ,טייהרעטעבראאב טינ ךיז וצ ןעגנערב

 טָא ןענעגראהרעד םיא טעוװ עמ רעדייא ,רעירפ ןכאמ סעימ םיא ףראד עמ,

 ."ןָאדיּפוק םעד

 -דָאמ א ,דייל ןייק טקירדעגסיוא טינ טָאה טכיזעג טרעטאמעגסיוא סקעוואלס

 רעסערג ענַײז ןופ סראּפשעג טָאה ,ןרעלקרעד טינ ךיז טזָאל סָאװ ,אזא ,ץלָאטש רענ

 אֹוא טימ ןגיוצעגנָא ןעוועג ןענַײז סָאװ ,רענייב-ןקאב ענייז ןופ ,ןגיוא ענערָאװעג

 ןעוועג ןענַײז ּפָאק ןַײז ףא רָאה יד ןוא .טיוה רעקידנטכיולכרוד טאמיק ,רעניד

 ןופ סעּפע ןעזסיוא ןקיטציא ןַײז ןיא זיא ןעוועג ,טיײקסלטאּפעצ ןופ ןגָאלשעגפוא

 ףא רעטצנעפ ןכרוד טקוק ןוא בוטש רעד טָא ןיא ןגיולפעגניירא זיא סָאװ ,לגיופ א

 אב זיא ןָאטנָא סָאד עליפא .רעהא רע טמוק יו ,רעטרעדנּוװראפ א -- יירפ רעד

 ןדייר םיא וצ ןעמ לָאז סָא .ןןרעדעפ עטקילפעגסיוא זייוורעטרע יװ ןעוועג םיא

 ןגעז ןעמענ םיא טצוװ עמ ביוא .ןרעפטנע טינ רע טעוװ ,רָאיארעביא זיב טנַײה ןופ

 יד ןכעטשסיוא םיא ןָאק עמ .רעטרעוו ןייק טינ רעבָא ,טולב ןייג טצוװ ,ןעלסקא יד

 .ןעז סנייצלא רע טצוװ ןעדגיוו ,ןגיוא

 ןטראוורעדמוא אזא ןכאמ לָאמא ביל טָאה רע .קנאדעג א ןייא טלאפ ןשָארפ ןָאפ

 טַײצ עצנאג יד טקוק רעטריטסערא רעד יװ ,טַײז רעד ןופ קידנריּפש ,ןוא .גנאג

 :למיה םוצ קידנעקניוו ,גערפ א םיא רע טיג ,רעטצנעפ ןיא

 ?ראוו טכינ ,,?סנקלָאװ יד ,ןייש ןענייז ייז ---

 :ןשטיוועסוראה וואלסישטעמ וצ ךיז רע טדנעוו ךַײלג ןוא

 .רעביא סָאד טצעז ---

 םיא טגָאלש ,ליומ סָאד ףוא טנפע שטיוועסוראה וואלסישטעמ רעדייא ךָאנ ןוא

 :ןשָארפ ןָאפ ףא קידנקוק ,רעביא קעוואלס

 .שטייד ייטשראפ ךיא .,,קיטיינ טינ --

 סָאד רעביא ןשָארפ ןָאפ אב ךיז טמירק -- ?שטייד טייטשראפ רע ?שטייד --

 טייטטשראפ רע ַײמעלאה ,ראפרעד ןענעגראה םיא שָארפ ןָאפ ליוו טציא .טכיזעג
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 יװ ,שטייד ןעק רע סָאװ ,ראפרעד רעמ ךָאנ ,עניס א ןָא םיא טליפ סע .שטַײד

 .ןענָאיּפש ייווצ ןסָאשעג טָאה רע סָאװ ,ראפרעד

 ןוא ךיז רעסיוא זיא רע ,ןפיילש יד וצ רובשז א םיא טיג עכיצער םָארטש א

 ,ןבעג עצייא ןייק טינ עכיצער ןַײיז טימ ךיז ןָאק

 ,ָאפאטסעג ןופ ףעש םעד ,םיא טימ ךיַײלגאב ..,שטַײד טדער עדוי רעקיזָאד רעד

 םעד טָא ןופ ןטלאהאבסיוא טשינרָאג טימ ךיז ןָאק ,שָארפ ןָאפ ,רע ..,שָארפ ןָאפ

 "ראפ טסנעּפשעג סָאד טָא ןוא ,ןדלָארט ןיא טסנעּפשעג א יװ סיוא טעז סָאװ ,עדוי

 .ןגיוא עקיניזנאו יד טימ .רעטצנעפ ןיא ןקוק םעד טימ ,ץלא טימ .םיא טגלָאפ

 טדער רע .ךארּפש רעד טימ ןוא .גנוטכאראפ רעד טימ .טַײקיטליגכַײלג רעד טימ

 יד ףא טדער רע .שיזיוצנארפ רע טדער ,ךיײרקנארפ ןיא םיא וטסּפאכ .שטַײד

 ,םיא ןיא טכאפנעצראפ טרעוװו שכיצער יד ןוא .טלעוו רעצנאג רעד ןופ ןכארּפש

 שטנעמ ןייא ןייק .םיא ןופ ןטלאהאבסיוא טינ ךיז ןָאק טלעו רעד ןיא שטנעמ ןייק

 ,טריטסיזקע ,רֶע יוװ ,ָא-אזא ןענאווזיב ,ןיילא ךיז טימ ןַײז טינ ןָאק טלעוו רעד ןיא

 ןגערפוצסיוא סָאװ טינ םיא טָאה רע .םענייא זיב .עלא .ןענעגראהסיוא ייז ףראד עמ

 -געעג זיא רעהראפ רעד .שטייד טדער עדוי רעד טָא יוװ ,ןרעה טינ ליוו רע .רעמ

 רעמיצ ןיא ןריפניירא םיא לָאז עמ ,רעציפָארעטנוא םוצ ןכייצ א טיג רע ןוא ,טקיד

 ,ןביז רעמונ

 ַאש א ןיוש זיא ןביז רעמונ רעמיצ םעד טָא ןופ רעטַייװ ןסאג ריפ טימ ןוא

 ןגעו עידעי עקירעיורט יד ןעדגיו ןבעגעגרעביא ןוא קעטעמ ןסעזעג טַײצ

 .ןקעוואלס

 ןעוועג ריא אב ןענַײז סעיוװ יד .ןגיוא עטכאמראפ טימ טרעהעג םיא טָאה עדגיוו

 ,ןוא ליומ ןלעל עלעכיט ןטסיטאב ןיילק א ןטלאהעג טָאה יז .ןרערט טימ ןפָאלעגנָא

 םענופ ןעמוקעג סָאװרָאנ טלָאװ יז יוװ ,טגיוועג סָאװטע ךיז ,קידנציז לקנעב ןפא
 .עייוועל רעד ךָאנ טרָא ןקילייה

 רעהא זיא רע ןעוו ,םיא טימ ךערּפשעג ןטצעל ריא ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה יז

 טדערעג יוו יוזא טלמעד םיא טָאה יז .טריוורענעד לסיב א ןעוועג זיא רע .ןעמוקעג

 ,קנאב ריא סע טוט טציא ,טניימעג טשינרָאג טימרעד טָאה יז שטָאכ ,לאג רעד ןיא

 טימ רָאנ ,ןגיוא יד וצ םָארטש-ןרערט א ןָאטעג ראּפש א לָאמאכָאנ ריא אב טָאה'ס

 "עג יז טָאה ,ןרערט יד קידנעגנילשּפָארא ,ןוא טלעטשראפ םיא יז טָאה סעִיו יד

 יּפעלקעגנעמאזוצ יד ןסיירפוא ןוא זָאנ רעטגיילראפ רעד ךרוד ןעמעטָא ןעמונ
 :סעיוו עט

 ?עטאט רעד טכאמ סָאװ ןוא ---

 סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג זיא רע ןוא ,ןייגקעווא םאב ןטלאהעג ןיוש טָאה קעטעמ

 טנַאמרעד ךיז ןוא טַײקטקירדרעד ריא ןופ עליו א ףא ןסירעגסיורא ךיז טָאה יז

 ,ןבעל ריא וצ סעכייש א טאהעג טָאה סָאװ ,ךָאנ ןצעמע ןיא

 -:עלכיימש א טאמיק ,ךיז רע טָאה -- ,עדגיוו ,טנעקרעד טינ םיא טסלָאװ ---

 ןעמוקאב ןוא ּפָאק ןפא רָאה יד טבראפעגרעביא ךיז טָאה רע -- .ןפורעגנָא ,רעקיד
 ..עירָאגעטאק עטייווצ יד
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 -עגסיורא טינ ריא אב טָאה'ס ,טשינרָאג טגערפעגרעביא טינ םיא טָאה עדגיוו
 ;ןָאטעג ץכערק א זיולב טָאה יז .גנורעדנוווראפ ןייק ןפור

 ?ןעזעג םיא וטסָאה ןעוו ---

 ,קירוצ געט עכעלטע טימ ...טשרע טָא --

 -יקמָאי ףא זא .ָאטעג ןיא עדאקָאלב א ךיז טיירג סע זא ,טסווװװעג טָאה עדגיוו
 עיונעג םעד ןגעוו טאהעג טָאה לטע ,לקאטקעּפס א טמיטשאב שֵָארפ ןָאפ טָאה רעּפ

 ,עדגיוו ,יז טָאה .ןארָאטסער ןיא טריפעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןכערּפשעג יד ןופ סעידעי
 -גריּפש ,ןוא עַיװ רעד ןופ לקניוו םעד טשיוװעג עלעכיט קע ןא טימ ,םענַאּפעל ,יוזא
 ,סרעווש סעּפע טימ זָאנ יד ןוא לגרָאג רעד ןָא רעדיוו ריא ךיז טסיג סע יװ ,קיד

 :ןקעטעמ ףא ןָאטעג קוק א
 ?ןעגנאגעגסיורא וטסיב ןעוו ןוא ---

 ,ןטכענ ןעגנאגעגסיורא ןענַײז רימ --

 יז רָאנ ,"רימ,; רעד זיא רעוו ,טסּוװעג דייר סקעטעמ ןופ ןיוש טָאה עדגיוו
 ,רעמיצ ןרעביא ןָאטעג יירד א ךיז טָאה יז .ךיז ןופ ןסױטשעגּפָא טפלעה יד טָאה
 ;ןפורעגנָא ךיז ןוא רעטצנעפ ןיא קוק א טּפאכעג

 ,טעּפש טרעוו סע ...קעטעמ ,ןּפאכרעביא סעּפע רעשפע טסעוװ --

 לקיטש א ןגעלעג ןיוש זיא שיט ןפא יװ ,ןרעפטנע ןזיוואב טינ ךָאנ טָאה קעטעמ
 טימ טיילגאב טיורב טינש רעדעי טָאה עדגיוו ןוא .טשרּוװ לקיטש א טימ טיורב
 ןופ טעװערעקעגּפָא יז טָאה ,לרעלעט סָאד ןקעטעמ וצ קידנקורוצ ןוא ,ץכערק א
 ;טנייוועצ רעדיוו ךיז ןוא ןגיוא יד םיא

 ...עמָאשענ סקעוואלס ךָאנ טַײצלָאמ רעמערָא רעד --

 ערָאמש א טָאה רע ,לגרָאג ןיא ןסיב רעד ןבילבעג ךיוא טציא זיא ןקעטעמ אב
 טָאה רע .ןסעגעג טינ ןיוש רע טָאה רעמ ...טסוהעגסיוא ךיז ןוא זָאנ רעד טימ ןָאטעג
 טלָאװעג ןעדגיוו טָאה רע .געוו ןיא ןטיירג ןעמונעג ךיז ןוא טקיטראפעגּפָא ךיג ךיז
 ןיוש זיא יז ןוא .ןעמוקעג טינ ןענייז ייז רָאנ .רעטרעוו טכוזעג ...ךָאנ ןגָאז סעּפע
 רעד ףא םענָאּפ סָאד טראּפשעגרעטנוא ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארא רעדיוו ןסעזעג
 רע יװ ,רעמיצ ןפא ןָאטעג קוק א קעטעמ טָאה .עלעכיט םענעטסיטאב ןטימ טנאה
 ּפָאק ןיא ןָאטעג שוק א יז ,ןעדגיוו וצ ןעגנאגעגוצ ,טנגעזעג םעד טימ ךיז טלָאװ
 ;ןביוהעגפוא ךיז טָאה עדגיוו .ןעגנאגעגקעווא זיא ןוא טנעה יד ןיא ןוא

 ,ןטיילגאבסיורא ךיד לעוו'כ ,קעטעמ ,טראוו --
 טשרע ךיז יז טָאה סגעווקירוצ ףא ןוא ריט רעד וצ טריפעגוצ םיא טָאה עדגיוו

 ןבָארגעגניײרא ןוא טעב ןיא ןָאטעג רעגלאוו א ךיז טָאה יז .ןסעמערעדפא טנייוועצ
 טניפעג יז ּוװ ,ןסעגראפ ןצנאגניא יז טָאה עלַײװ ןייא ףא .ןשיק ןיא םענַאּפ םעד
 -עג ןעקנוזראפ זיא יז ןוא ,ָאטעג יד טשיװעגּפָא ךיז טָאה ןַײזטסּוװאב ריא ןיא .ךיז
 ,קעוואלס טמעלָאכעג ריא ךיז טָאה'ס .םעלָאכ ןדימ א ןוא ןרעווש א ןיא ןרָאװ

 "וו רעד ןופ ןטריוװ יד ...טנאה עדמערפ א ךיז ףא יז טליפרעד לָאמאטימ ןוא

 ;:טקעװעג יז טָאה גנונ
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 -וקעג א ...שטנעמ א ...בוטש ןיא ...ךַײא ףא ךיז טגערפ עמ ...אקנעינאּפ --
 ...רענעמ

 טּפאכעגפורא ,גנונעדרַא ןיא טכארבעג לענש ךיז ,טּפאכעגפוא ךיז טָאה עדגיוו
 ּוװ ,רעמיצ ןטייווצ ןיא ןעגנאגעגסיורא זיא ןוא לכלאש ענעקשטולב סָאד ךיז ףא
 ,ריא ףא טראוועג טָאה עמ

 טײרּפשעצ גנורעדנוווראט ןיא ףָאלש םענופ ךָאנ יו יז טָאה -- ?שועדאט --
 ףא ןעזעגסיוא ןבָאה סָאװ ,לכלאש םענעקשטולב ןסַײװ םענופ ןקע יד טימ טנעה יד
 -ראפ א יװ ,עלייוו א ןייטש ןבילבעג יוזא זיא יז ןוא ...לגילפ יו לסקא סעדגיוו
 ,עטפעשיק

 רעטנעענ ןָאטעג ייג א שועדאט טָאה -- ?עדגיוו ,טקעוועגפוא ךַײא בָאה ךיא --
 יד ןטעבעג בָאה ךיא .טקידלושטנא -- .טנאה רעטקערטשעגסיוא ןא טימ ריא וצ
 ,ָאש רעבלאה א ןיא לעװ ךיא ביוא ...לַײװ ...ןקעוופוא ךַײא לָאז יז ,עקשטיטלא
 סָאד ןוא ...ָאד רעגעלטכאנ ןכוז ןזומ ךיז ךיא לעװ ,ןייגקעווא טינ םורא ָאש א ןיא
 ...ראפעג סיורג טימ ןדנובראפ זיא

 ,שועדאט ,טציז -- ,עדגיוו ןסירעגרעביא םיא טָאה -- ,טציז --
 רע .ןגיילרָאפ םיא יז לָאז סָאװ ,טסּוװעג טינ ןוא ןריולראפ לסיב א ךיז טָאה יז

 א ןכוז ןזומ ךיז רע טעװ ,טינ עלע ..ָאש א רעדָא ...ָאש עבלאה א ןצנאגניא טָאה
 סעּפע ריא טּפאלק סע רָאנ ,ראפעג סיורג א ,ךיז טייטשראפ ,זיא סָאד ...רעגעלטכאנ
 זיא סָאד יצ ...םעלָאכ ריא ןופ גנוצעזרָאפ א ךָאנ זיא סָאד יצ ...ץראה סָאד רעייז
 טינ ןָאק יז לַײװ ראפרעד יצ ,טערָאטעצ םעלָאכ םענופ יז טָאה'מ סָאװ ,םעד ןופ
 טגָאזעג סָאװרָאנ ריא זיא'ס סָאװ ,ץלא םעד ףא ןרעפטנע שינעפאלק-ץראה ןָא
 יז .טצעזעגקעווא ךיז טָאה שועדאט וזא ,טקרעמאב טינ עליפא טָאה יז .ןרָאװעג
 ךיז טָאה רע .טלעטשעגפוא רעדיוו ךיז טָאה שועדאט יװ ,טקרעמאב טינ ךיוא טָאה
 ןעוועג טציא םיא טלָאװ ,טגָאמראפ רע סָאװ ,ץראה סָאד יו ,יוזא טליפעג ךיוא
 עקיטכיוו ליפיוזא ןבעגרעביא ריא ףראד רע .ףראד רע סָאװ ,ץלא ןָאטּפָא ףא קינײװ
 םענופ סולשאב א ןליפסיוא רָאפ ריא טייטש סע זא ,ןרעלקרעד ריא ףראד רע .ןכאז
 םענעגייא ריא ןיא ןטסיירט ןוא ןקיוראב ןווּורּפ יז ףראד רע .באטש ןשידרערעטנוא
 ןפא קוק א םעצולפ טיג רע ןוא ,ןביײהוצנָא סָאװ ןופ טינ טסייוו רע ןוא ,קילגמוא
 ,"קנאד א; ריא טגָאז ןוא ,ןזיװעגנָא םיא טָאה יז סָאװ ,לקנעב

 -רעדינא טאהעג לקנעב םעד ףא ןיוש ךיז טָאה רע זא ,ןסעגראפ ךיוא טָאה רע
 יד טזָאלעגּפָארא רע טלאה טציא .ןענאטשעגפוא לָאמארעדיוו ןיוש זיא ןוא ,טצעזעג
 ריא טרעטש רע .םיא ןופ ןגיוא יד טדנעװעגּפָא טלאה יז ןוא ,לקנעב ןפא ןגיוא
 יז ןוא ...םעלָאכ ןיא ןעזעג סָאװרָאנ םיא טָאה יז יו יוזא שטָאכ ...ןקעוואלס ןעז
 יוזא טדערעג טָאה יז סָאװ ,ראפרעד ,ןטיוט א ןיוש ,םיא ראפ קידלוש ךיז טליפרעד
 םיא טפאשראפ יז זא ,קידנעייטשראפ טינ ,טראוונגעק ןַײז ןיא ןשועדאט ןגעוו
 ,טקעוועגפוא יז טָאה ןוא ,שועדאט ,ןיילא ןעמוקעג רע זיא טציא ןוא ..,םירוסעי
 יװ ,יוזא ריא טפאלק ץראה סָאד רָאנ ...םעלָאכ םעד ןסירעגרעביא ריא טָאה ןוא
 ,.טיוט טימ ןוא ראפעג טימ ךיז טליּפש יז ןעוו ,ריא טּפאלק סע
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 םעניא סטליהראפ א יװ ,לָאק ריא לָאמאכָאנ טרעהרעד ךיז טָאה -- ,טציז --
 ,לבלאש םענעקשטולב ןסַײװ

 טלָאװ רע יװ ,לוטש רעד וצ ּפָאק םעד ןגיובעגנָא רעפיט ךָאנ טָאה שועדאט
 ;טכוזעג סעּפע טרָאד

 אב זיא'ס ..טַײצ רעד וצ טינ ןעמוקעגנייױרא ,עדגיוו ,ךיז טכאד ,ןיב ךיא --
 -כרוד רעזדנוא ןגעוו --- .טצעזעגקעווא ךיז רע טָאה ךָאד -- ...גָאט אזא טנַײה רימ
 ?טלייצרעד ןיוש קעטעמ סיוועג ךַײא טָאה יקסוװָאראמָאק לארענעג םאב לאפ

 ;לכלאש םעניא טליהעג ךיז ןוא ּפָאק ןטימ טלקַאשעג טָאה עדגיוו
 ןופ לָאמאטימ ךיז טָאה -- ,ןקעוואלס ןגעוו ןוא ...טלייצרעד רימ טָאה רע ,ָאי --

 ןעמ טסייוו רעמ ?ןרָאװעג טמוטשנא יוזא ץלא זיא -- ,ןבעגעג סיורא סיר א ריא
 ?םיא ןגעוו טשינרָאג

 :ןביוהעגפוא רעדיוו םיא ןוא ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארא טָאה שועדאט
 טסיירט ןייק סנייצלא זדנוא טעוװ ,םיא ןגעוו ןסיוורעד טינ ךיז ןלעוו רימ סָאװ --

 ךָאנ רעטַײװ ןעמוקרָאפ םיא טימ טנָאקעג טָאה'ס סָאװ ,סָאד ןוא ...ןעגנערב טינ
 ןָאפ יוזאיוו ...זדנוא וצ ןייגרעד טינ רעסעב לָאז ,טּפאכראפ םיא ןבָאה ייז יו ,םעד
 ןסייוו ,גנוגעוואב רעשידרערעטנוא רעד ןופ רעדילגטימ יד טימ ךיז טייגאב שָארפ
 . -עוואב עשידרערעטנוא יד יוזאיוו ,ןסיוורעד ךיז לָאז רע זא ,רימ ןליוו טציא .רימ
 ...םיא טימ ןייגאב ךיז טעוװ גנוג

 עריא ןופ עכָאפעצ א ןבעגעג ךיז ןטלָאװ לגילפ יוװ ,טּפאכעגפוא ךיז טָאה עדגיוו
 ךיז ןוא טכיזעג ןיא ריא אב גנורעדנע יד ןעזרעד ךַײלג טָאה שועדאט .,ןעלסקא|

 ;ןפורעגנָא
 ...רעהא ןעמוקעג ,קעטעמ ןוא ךיא ,רימ ןענַײז םעד בילוצ ---
 ןייק טקעלקעג טינ עליפא ריא טָאה'ס .םעטָא רעד טּפאכראפ טָאה ןעדגיוו אב

 :טצעזעגרָאפ טָאה שועדאט רָאנ ...טימרעד טניימ רע סָאװ ,ןגערפ וצ ףא דלודעג
 םיא ןוא ,ןשָארפ ןָאפ ,טעּפשימעג םיא טָאה באטש רעשידרערעטנוא רעד ---

 ,.,לייטרוא ןא ןגָארטעגסיױרא
 ןוא טרָאװ רעדעי .ןגיוא עטכאמראפ טימ דייר עסיז יד טָא טרעהעג טָאה עדגיוו

 ,בלאז א יוװ ,ץראה ריא ףא טגיילעג ךיז טָאה גנאלק רעדעי
 ןופ דרערעטנוא ןיא זיא'ס יו ,טלעטשעגרָאפ ךיז יז טָאה ןגיוא עטכאמראפ טימ

 -רערעטנוא םעד ,םיא טעז יז .טאק םעד רעביא טכירעג רעד ןעגנאגעגוצ ָאטעג רעד
 -ראפ טימ טעז יז יװ טקנוּפ ,ןגיוא עטכאמראפ טימ םיא טעז יז .לאנובירט ןשיד
 טָא .עיּפילָאװַאנ רעד ןופ רעזייה עקידנציז-עוויש ענעגַאלשרעד יד ןגיוא עטכאמ
 עטסערּפעגפיונוצ טימ ...רעקידנגייווש א ...רעדנאסקעלא :רעטכיר יד ,ייז ןענַײז
 יז טימ טכעטש רע .ןגיוא עלָאמש ענַיז ןופ קוק ןקידסענַאמכארעבמוא ןא טימ .,ןייצ
 ,ןסָאנ רעקידעיײכעמ רעליטש רעד ...ןסָאנ ...סונָאק א ןופ ץיּפש א טימ יװ ,ךרוד
 טלעטש ןוא ןעזסיורא טינ םיא לָאז עמ ,טַײז רעד ןיא קידנעטש ךיז טלאה סָאװ
 טסייוו רָאנ -- ,ןּפיל יד ףא ןעמעלא אב ןיוש זיא'ס ןעוו ,טלמעד רָאנ טרָאװ א ןיירא
 -עקעב עטיירב ענַײז ףא ..."רעווש,, ףירגאב םעד ןוא טרָאװ םענופ שטייט םעד טינ
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 -רערעטנוא רעד ןופ ןישאמ-קורד יד ןלעטשקעווא טזָאלעג רע טלָאװ סעציילּפ עשיר
 קידעייכעמ ,ליטש א יוװ ,רע זיא טָא .קיטיינ ןַײז לָאז סָאד ביוא ,יירעקורד רעשיד
 גנוציילפראפ רעקידמערוטש א וצ זיב רעבָא .,.דלאוו א ןיא טמָארטש סָאװ ,לרעסאוו
 ..ןגיוא יד ףוא ןפע ןא עדגיוו טיג -- ,רע ןוא .טָארט ןייא ?קאכאס םיא אב זיא

 רעד רעביא ןגיוא עטכאמראפ טימ ןעשזדנַאלב רעטַײװ טינ יז טזָאל שועדאט רָאנ
 : :רעביא יז טסַײר רע .דרערעטנוא

 ףיז ןרימ זיב ...ןריפ טינ ךָאנ רימ ןענָאק טנַײפ ןטימ עמָאכלימ עסיורג ןייק --
 לייוורעד ...רעוועג ףא טנכערעגסיוא ןבָאה רימ ...ןַײז וצ ףראדאב'ס יוװ ןטיירגוצ טינ
 טפראוו ריא סָאװ ,םעד ףא רעסיוא ...טצאלּפעג ןעגנונעפָאה ערעזדנוא עלא ןבָאה
 סָאװ ףא טינ לַײװרעד רימ ןבָאה ,דלאוו רעד ןוא טַײצ וצ טייצ ןופ רעבירא זדנוא
 .,ןפיוא ןשינאזיטראּפ א ףא ..,יוזא ...ןגָאלש ךיז לייוװרעד רימ ןלעװ ...ןלעטשוצסיוא
 רימ ןבָאה ןביײהנָא ןוא ,סניוועג א ןַייז טעװ ,ייז ןופ ןּפאלקסיורא טינ ןלעוו רימ לפיוו
 ,ּפָאק םענופ ןסָאלשאב

 טלאטשעג ןַײז סָאװ ,שועדאט רענעי ןסעזעג לָאמארעדיוו ןיוש זיא ןעדגיוו ראפ
 ,ןיילא ךיז ןופ ןוא טלעוו רעצנאג רעד ןופ ןגרָאבראפ --- ןצראה ןיא ןגָארטעג יז טָאה
 ןופ טיג ,גנוניווו רעוװיטאריּפסנַאק ריא ףא ,רעהא ןעמוקעגניירא ,ךיז טכאד ,זיא רע
 טניגראפ יז ןוא ..,ץראה ריא ןופ ...קינייװניא ןופ --- רָאנ ,ןסיורד ןופ טינ ,סאג רעד
 ,,טינ רָאט יז ,..טינ רָאט יז .,.טינ רָאט יז ...ןגיוא ענעפָא טימ םיא ףא ןקוק טינ ךיז
 געמ ,טאק םעד ןגָארטעגסיױרא טָאה'מ לייטרוא ןא ראפ סָאװ ,םיא אב ןגערפ רעכָא
 ןקיטלעוונעי ריא ןיא ןקעוואלס ןופ ןסירעגּפָא יז טָאה עמ ןעװ ,טציא עליפא יז
 ןוא ןשועדאט ףא ןגיוא יד ףוא יז טבייה ,געמ יז .םעלָאכ ןיא םיא טימ ריצאּפש
 עכעלטע םיא טקעדראפ ןוא ףיט רעכעלדנעמוא רעייז ןיא ןצנאגניא ןיירא םיא טמענ
 .סעִיוו יד טימ לָאמ

 םעד קידנפראוופוא ,ןָאטעג גערפ א יז טָאה --- ?לייטרוא ןא ראפ סָאװ זיא --
 ּפָאק

 ..רעקיצנייא רעד ...עדגיוו ,ןעמעלא ייז ראפ לייטרוא ןייא ןאראפ ---
 ןופ ןביוהעגפוא ךיז טָאה רע .ןסירעגרעביא ןיילא ךיז לַײװ א ףא טָאה שועדאט

 ענעקשטולב עסַײװ סָאד .ןעדגיו וצ רעטנעעג טָארט א טכאמעג ןוא לוטש רעד
 א טויולבטנא ןוא ?לסקא ןייא ןופ ריא אב טשטילגעגּפָארא ןיילא ךיז טָאה לכלאש
 ,ּפָאק רעדנַאלב רעטמיושעגפוא ריא ןסעזעג זיא םיא ףא סָאװ ,זדלאה ןסַײוװ ןֿכיוה
 ךיז טָאה סָאװ ,לכלאש סָאד ןכיוהעגפוא ,ןגיובעגנָא ךיז טָאה רע .לעשוב א אב יוװ
 םענייניא ןגָארטעגוצ ריא סע ןוא ,ןעלטקא עריא ןופ טשטילגעגּפָארא קע ןייא טימ
 רעטיצ א ןוא ןעמונעג סע טָאה עדגיוו .באטש ןשידרערעטנוא םענופ סולשאב ןטימ
 -םוא םעד יז טָאה ,ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא קידנטלאה .טנאה ןייז קידנרירנַא ,ןָאטעג
 םעד םעד ןיא טליהעגנייא ןוא ךיז ףא ןָאטעג ףורא יצ א לכלאש קע םענעביוהעג
 רעדיוו ךיז טליח יז יװ ,םעד ןופ גיוא ןייק קידנזָאלּפָארא טינ ,שועדאט ןוא .לסקא
 -וועמעש ליפיוזא ךיז ןיא טגָארט סָאװ ,לכלאש םענעקשטולב ןסַײװ םעד ןיא ןַײא
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 יד ןיא ןָאטעג קוק א ריא טָאה -- ,טימעג ןעמעראוו ליפיוזא ןוא טַײקליטש עקיד
 ;ןגיוא

 -רערעטנוא רעד טָאה טאק םעד רעביא לייטרוא ןקיזָאד םעד ןליפסיוא ןּוא --
 .עדגיוו ,ךַײא טמיטשאב באטש רעשיד

 ןא ףא ןסָאגעגפיונוצ יו טאמיק ךיז ןוא טנגעגאב ךיז ןגיוא ערעייז ןבָאה טציא
 ,קילבנגיוא

 -עג רעד ,סושער ריא ןיא טינ טציא זיא ,טליפרעד עדגיוו טָאה ,טרָאװ סָאד
 ,טינ ךיוא --- קנאד

 ?ןגערפוצרעביא סָאװ-סעּפע םיא יז טָאה
 ,ןייג ==

 טכאד סע יװ ,טקיטלעוװעג סָאװ ,ךעיוק ןַײז טליפרעד לָאמאכָאנ זיולב טָאה יז
 טָאה יז .םורא יז טלגניר סָאװ ,ץלא רעביא רָאנ ,ןיילא ריא רעביא רָאנ טינ ,ריא ךיז
 טינ ןעמ טגערפ --- ,רָאפ סעּפע טגייל רע זא ,םעד ןיא טגייצרעביא לָאמאכָאנ ךיז
 טָאה רע זא ,טכאדעג זַײװנטנעמָאמ רָאנ ךיז טָאה ריא .סיוא טליפ עמ רָאנ .רעביא
 ,םעלָאכ ןטייווצ א ןיא ןעקנוזראפ ריא טימ ןוא םעלָאכ ןייא ןופ ןסירעגסיורא יז
 ןבעל ָאד ןציז ןַײז .םעלָאכ --- זיא ,רָאפ ָאד טָא ריא טימ טמוק סָאװ ,ץלא סָאד
 -- ,ָאטעג רעד ןופ טכארבעג ריא טָאה רע סָאװ ,עבאגפוא יד ,םעלָאכ זיא --- ריא
 זא ,ריא ןבעל קידנציז ,ןיירא ריא ןיא טסיג רע סָאװ ,טפארק יד ןוא .םעלָאכ זיא
 עבאגפוא יד טמענ יז .םעלָאכ ךיוא זיא ,ןרעוװ ןסירעצ טינ ריא אב לָאז ץראה סָאד
 -פוא עקיזָאד יד ןליפסיוא ןזָאל ךיז טעװ יז .ןָא יז טמענ יז זא ,ךיז טייטשראפ .ןָא
 ,ךיז טכאד ריא ןוא ,טנורגּפָא ןא רעביא .קירטש א ףא ןייג ךיז טזָאל עמ יו ,עבאג
 יז טעוו רע .ריא ןופ ןַײז טינ לָאז רע טַײװ יוװ ,טנאה רעד ראפ ןריפ יז טעוװ רע זא
 יז ןָאק ןגָאז רָאנ ,טכיוועגכיילג ריא ןטלאהרעטנוא טעװ ןוא טנאה רעד ראפ ןריפ
 יז זא ,ןטכודסיוא ךיז טעװ םיא זא ,ךיז טקיש .טינ טרָאװ ןייא ןייק .טשינרָאג םיא
 ריא זא ,טרָאװ ןייק ןעגנערבסיורא ןענָאק טינ ריא זא ,ךיז טקיש ?ךיז טלקנעווק
 יו ,סכעלקירדסיוא רעמ סעּפע ףראד ץראה קידנעטיולאק ןוא םעטָא רעטּפאכראפ
 טראוו רע ?רעפטנע ןא ףא טראוו שועדאט זא ,ןעד טגָאז רעוו ןוא ?ןענַײז ןיילא יז
 ,ראפעג ןופ דארג םעד ןטסעמסיוא טינ טעװ יז זא ,טסייוו רע .רעפטנע ןייק ףא טינ
 זַײרּפ א ראפ סָאװ ,ןגערפ טינ טעװ ןוא ןליפסיוא טעװ ןוא ןייג טעוװ יז :טסייוו רע
 ,עטלגילפעגפוא ןא -- טונימ רענעי ןיא ןיוש יז טעז רע .עבאנפוא אזא ףא טייטש סע
 ,עקשטילָאטאק רעשילוּפ א ןופ טכארט םענעדיישאב ריא ןיא עטרעטסַײגאב א
 ךיז טליוו סע ןוא ;טסנידסעטָאג א ףא לָאיטשָאק ןיא ןעגנאגעג טלָאװ יז יוװ טקנוּפ
 ןייא ןייק רעמ ןעגנערבסיורא טינ טציא ןָאק רע רָאנ ...סעּפע ךָאנ ריא ןגָאז םיא
 םענַײז קילב םעד ןוא .ןשָאל ןַײז ףא סושער ןייק טינ טציא ךיוא טָאה רע .טרָאװ
 רע .ןיוש ךיז טלַײא רע .טעּפש ןיוש זיא'ס שטָאכ ,ןעדגיוו ןופ ּפָא טינ רע טסַײר
 ,ןייג ןיוש ףראד

 ..?עדגיוו ,געוו ןיא ןזָאל ךיז ךיא לעוו זיא --
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 א ץעגרע ןכוז ןעמוקסיוא ,ךעלגעמ ,םיא טעווס ;ָאטעג טכארט א טָאה רע

 .ךעלרעפעג ןַײז ןיוש סיוועג טעוװ ןייג .רעגעלטכאנ

 ןייק טכאמעג טינ טָאה יז .רעפטנע ןייק טימ טלַײעג טינ ךיז טָאה עדגיוו ןוא

 טָאה ןשועדאט ראפ טראוורעדמוא .ריט רעד וצ ןטיילגאבסיורא םיא ףא גנוגעוואב

 ;קָאר ןייז ףא ןקוק ןעמונעג ןגיוא יד ןיא טַײקידוװעמעש טימ יז

 .סיר א ...ָא-ָאד טָא זיא ךַיא אב --

 ןזיוועגנָא םיא טָאה'ס ּוװ ,ןיהא ןגיוא יד טריפעגרעביא ךַײלג טָאה שועדאס

 ;טייקידלוש ןופ לכיימש א ןזיוואב ךיז טָאה םענָאּפ ןַײז ףא ןוא ,עדניוו

 ...ָאטעג ןופ ןייגרעבירא םאב ...טָארדכעטש םענופ ,סיוא טזַײװ ---

 ,ןוא ,טנעיילעג םיא טלָאװ יז יו ,סיר ןקניניילק םעד ףא טקוקעג טָאה עדגיוו

 רעד ןיא טייקידוװעמעש טימ ןפורעגנָא ךיז ,ןגיוא יד םיא ןופ קידנעמענקעווא טינ

 ;םיטש

 .ייןעוועריצראפ ךייא סע לעוװ ךיא ---

 !םענַאּפ םוצ .טייקילעז טימ ןָאטעג םעטָא ןא טלעוו עצנאג יד טָאה ןשועדאט ףא

 םעד טימ קָאר םעד ןעדגיו טקערטשעגסיוא טָאה רע .ץיה ןגָאלשעגוצ םיא טָאה

 רעד סיוא טקערטש ןסָאכ א יװ ,טיײקילײה רעקיבלעז רעד טימ ןוא רעטיצ ןקיבלעז
 ןייק רעמ ָאטינ .ןטָארטעגּפָא זיא טַײצ ףירגאב רעד .לרעגגיפ-ןשודעק סָאד עלאק
 .ראפעג ןייק רעמ ָאטיג ,טעּפש

 "עג ךיז טָאה קָאר ןפא סיר רעד ןוא ,םעדָאפ-לדָאנ א טעליצראפ טָאה עדגיוו
 טימ טיינעג טָאה יז ,.ךעטש עקידנעגנירּפש עניד עריא רעטנוא ןטלאהאב ןעמונ
 ץראה סָאד ,טלמרומעג סעּפע טלָאװ יז יװ ,ןּפיל יד טימ ןסיבראפעגוצ ןוא ענָאװאק
 .טצעזעג ריא אב טָאה

 :ךָאטש ןדעי וצ ןגיוא יד טימ טלטניּפעגוצ ןוא ,טיינ יז יו ,טקוקעג טָאה שועדאט
 ...טייז רעשירא רעד ףא עילידיאדָאטעג א --

 ךיז ןוא רעטרעו סעשועדאט ןוא ןקילב סעשועדאט ןעגנולשעג טָאה עדניוו
 סָאד ןוא ,טייוו רעייז ץעגרע ןופ ןסָאלפעג טלָאוװ'ס יװ ,לָאק ןַײז ןיא טרעהעגנייא
 :טרעהעגפוא טינ טָאה ןסילפ

 שועדאט טָאה -- ,ןביוט ייווצ יד טימ עלעסַײמ םעד ףא ,עדגיוו ,ךעלנע זיא'ס ---
 ןוא ןטכיראפ ןיא ןָאטראפ ןעוועג זיא סָאװ ,ןעדגיוו רעביא ןגיױבעגנָא סָאװטע ךיז
 ,קָאר ןַײז ףא סיר םעד ןטעלגראפ

 םעד טרעהרעד טלָאװ יז יוװ ,יינעג םענופ ןסירעגּפָא ךיז יז טָאה -- ?ןביוט --
 .לגילפ-ןביוט ןופ ךָאפ ןכייוו

 טמעטָאעגניירא ורמוא טימ ןוא רעטצנעפ ןיא טקוקעג ורמוא טימ טָאה שועדאט
 טּפאלק'ס יװ ,טרעהעג ךעלקירדסיוא טָאה רע .רָאה עריא ןופ ךעייר ןקידסעיכ םעד
 -גיפ עכעלגעוואבמוא עניד סעדנגיוו ףא ןגיוא יד ןטלאהראפ ןוא ,ץראה סָאד םיא אב
 ,קָאר ןלעקנוט ןַײז ףא טרָא עטעוועריצראפ סָאד טמיוזעגמורא ןבָאה סָאװ ,רעג

 ...רעדגיק יד ןופ גָאט םעד ,עדגיוו ,ךָאד טקנעדעג ריא ---
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 יז יװ ,סעַיװ יד ןָאטעג עכָאפ א דנאנאכרוד לָאמ עכעלטע ןבָאה ןעדגיוו .אב

 ,טנָאקעג טינ ןוא ןגיוא יד ןכאמראפ ןסירעג ךיז טלָאװ

 םיטש סעשועדאט !זיא -- ..,ץץאלּפ-גאלשמוא םוצ ןבירטעג ייז טָאה'מ ןעוו.,.

 ,םיטש רעדייא ,םעטָא רעמ ןרָאװעג

 .ןגיוא יד טכאמראפ טָאה עדגיוו

 ןדנּווושראפ זַײוװכעלסיב שועדאט זיא -- ,זיוה-םימיוסשי םענופ רערעל רעד ---

 יד ףא דניק ןייא ןגָארטעג טָאה -- ,גנורעמעד רעקיטכאנראפ רעד ןיא ןרָאװעג

 "רעד םעד ןוא טנעה יד ףא ןגָארטעג סע רע טָאה .סקנארק א ןעוועג זיא'ס ,טנעה

 ךַײט א ןופ ןטַײז עדייב ףא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןביוט ייווצ ןופ עלעסיימ א טלייצ

 ייןרעדנא םעד וצ רענייא ןעילפרעבירא טינ ןענָאק ןוא

 ןטעוװעריצראפ םעד רעביא לדָאנ יד ןגָאי ןעמונעג שינעפרעדאב ןָא טָאה עדגיוו

 יקָאר ןצראווש םעד רעביא ןָאטעג גנורּפש א ןבָאה רעגניפ עסייוו עריא ןוא ,סיד

 ,טציילפראפ יז טָאה לָאק סעשועדאט

 ךַײט רעד טפראוו -- ,שועדאט טצעזעגרָאפ טָאה --- ,ךָאװו עצנאג א לייוו ---

 ןענָאק יוזא ןוא ..ןע;לפ טינ ךעלעבַײט יד ןרָאט סעבאש םוא ןוא רענייטש טימ:

 יײןעקרָאװ ןוא רָאנ ןעקרָאװ ייז ...ןעילפרעד טינ ןרעדנא םוצ רענייא ייז

 -סאשעב ןוא ,ןביוט יד ,ןעקרָאװ ייז יו ,טרעהעג ךעלקירדסיוא טָאה עדגיוו = |

 זיא'ס זא .רעגעלטכאנ א ןכוז ןייג ןפראד ץעגרע טצוװ שועדאט זא ,טכארטעג עסַײמ

 א טנָאקעג טלָאװ עמ זא .רעמיצ רעטייווצ א ןאראפ זיא ָאד זא ןוא ,טלעטשעגנייא

 ךיז טלָאװ עמ וא ..ָאד ןקיטכענרעביא לָאז שועדאט ,עטסָאבעלאב יד ןָאט טעב

 קידנקערטשסיוא ,ץכערק א טימ ךיז יז טָאה ןפורעגנָא רָאנ ..,ןָאט ווּורּפ א טפראדאב

 :קָאר םעד ןשועדאט

 .?רעטַײװ סָאװ ןוא ---

 יד ףא קנאד א טימ ןוא ,טכַײלגעגסיױא ךיז ,קָאר םעד ןָאטעגנָא טָאה שועדאט

 . .סאג ןפא סיורא רע זיא ןגיוא יד ןיא טַייקילעז טימ ןוא ןּפיל

 .עדגיוו ,קילג טימ טביילבראפ ---

 יצ ,טסּוװעג טינ ןוא סאג רעקיטנװָא-בייהנָא רעד רעביא טנאּפשעג טָאה רע

 ...םעלָאכ זיא'ס יצ ,טַײז עשירא יד זיא'ס יצ ..,ראפעג זיא'ס יצ ,טעּפש זיא'ס

 ט
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 -אכרעביא ןייא ןיא ןטלאהעג עדגיוו טָאה -- ...ןעקרָאװ ןוא רָאנ ןעקרָאװ יי;2

 "..ןרעדנא םעד וצ רענייא ןעמוק טינ ןענָאק ןוא --- ,ןיילא ןבילבעג זיא יז ןעוו ,ןרעז

 ןיא ךיז אב טרָא ןַײז ףא ץלא ןלעטשרעדנאנאפ ןעמונעג יז טָאה זַײוװכעלסיב

 -סיוא ןוא ןטכארטכרוד קִיּור ןענָאק ףא טימעג סָאד ןכאמ יירפ יידעק ,ןַיײזטסּוװאב

 ןשידרערעטנוא םענופ ןרָאװעג טגיילעגפורא ריא ףא זיא סָאװ ,עבאגפוא יד ןגעוו

 .באטש
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 ןוא ןטפאשנדַײל עריא עלא ןופ געוו םעד ןקינײרּפָא ןענאטשעגרַָאפ זיא ריא
 ריא ןרָאװעג ןָא טציא ןופ זיא סָאװ ,טַײקידנעװטױנ-טּפױה ןייא ראפ ןרעגאב
 ,לריוג

 ךעלעמַארטש רעטרעדנוה ןסָאלפעגניירא ,ךַײט א ןיא יוװ ,ןענַײז ץראה ריא ןיא
 רעד רעביא ןריסנאלאב ריא טרעוושראפ ןכָאה יז .ןעוומוא ןוא ןגרָאז ענעדיישראפ
 סָאװ ,סעידעי יד .ךיז ןופ ןדנעוװּפָא טנַאקעג טינ ייז טָאה יז רעבָא ,טַײז רעשירא
 -טיוט ןוא סָאטעג ענעפרָאװעגרעדנאנאפ יד ןופ ,דנאל םענופ ןעגנאגעג ןענייז
 -ייצ עשישטַײד יד ןיא טנַארפ-ךערזימ םענופ ןטכיראב-טכאלש יד ןוא ,ןרעגאל
 ןוא לאפכרוד סקעוואלס .זדלאה ריא ףא רענייטש יו טגיילעג ךיז ןבָאה ןעגנוט
 עטצעל יד סרעדנוזאב ןוא ,"...ןעקרָאװ ןוא רָאנ ןעקרָאװ; סָאװ ,ןביוט סעשועדאט
 ,ָאטעג ןיא עטיכש עקידרעּפיקמָאי

 ןדניבוצ .ץראה ןיא ךיז אב ןעקנירטרעד טפראדאב טציא עדגיוו טָאה ץלא סָאד
 ןענָאק טינ לָאז רע ,ןעקנירטרעד יוזא םיא ןוא רעדנוזאב קילגמוא ןדעי וצ ןייטש א
 ,רָאפ ריא טייטש סע סָאװ ,םעד וצ געוו ןיא ןלעטש טינ ריא ךיז לָאז ןוא ןעמיוושפוא

 יד טרָא רעדנא ןא ןופ לָאמ עלא ןסירעגכרוד ךיז ןבָאה סעכָאלוצפא יוװ רָאנ
 -יירפ ןופ םרָאפ רעד ןיא ןעגנאגרעד ריא וצ ןענַײז ייז .סעידעי עכעלקערש עמאס
 -עגרעביא ריא ןגינעגראפ רעדנוזאב א טימ ייז טָאה'ס סָאװ ,סעיצאמרָאפניא עכעל
 ,שטיוועסוראה וואלסישטעמ ןבעג

 רעד ןופ גנורעּפרעקראפ יד ןעזעג ריא ןיא טָאה שטיוועסוראה וואלסישטשמ
 טימ ךיז רע טָאה טנאקאב .טַײקיטכרָאפסטָאג רעשיליוטאק ןוא סעינצ רעשיליופ
 -עג טעװארּפעג זיא טָאװ ,טסניזסעטָאג א ךָאנ לָאיטשָאק ןופ קירוצ קידנעייג ,ריא
 ןבָאה ייז ןגעלפ ןָא טלמעד ןופ .רעוועג ןשישטייד םענופ גיז םעד דעוװַאקעל ןרָאװ
 יװ ,טלעצעג סטָאג ןיא ןשינעגעגאב ערעלוגער טאמיק רָאנ ,עטמיטשאב ןייק טינ
 ןטרָאד ןוא ,לָאיטשַאק םעד ןפורנָא טאהעג ביל טָאה שטיוועטוראה וואלסישטעמ
 "רעד יד טייג סע יוזאיוו ,םעד ןגעוו עיצאמרָאפניא יד ןבעגרעביא ריא רע טגעלפ
 סגעוונייראפ ךיוא ריא טגעלפ רע ."ןייר-ןעדוי, ןליוּפ ןכאמ ףא טעברא עכיירגלָאפ
 רעטיורטראפ א רעייז רָאנ ןסיוו טנעקעג טָאה'ס סָאװ ,סעידעי עכלעזא ןבעגרעביא
 רעשידרערעטנוא רעד ןסיו טפראדאב טָאה סע סָאװ ןוא ַאּפאטסעג ןופ שטנעמ
 ,ָאטעג ןיא באטש

 -ימנָאק עקיזָאד יד ןיא סעיקעב ןַײז טּפעשעג טָאה שטיוועסוראה וואלסישטעמ
 ןָאפ אב ןייכ ןענופעג טָאה רע ּוװ ,ָאּפאטסעג ןיא טקעריד םינָאיניא עלעיצנעד
 ,טכעגק א ןופ ץלָאטש טימ סע רע טגעלפ ןעדגיוו ןלייצרעד .ןגיוא יד ןיא ןשָארפ
 טמעש רע ןכלעוו ראפ ןוא ריט רעד רעטניה ןייטש טביולרעד ץערַאּפ רעד ןכלעוו
 ןשינמייהעג ענעדיישראפ ןעדגיוו טלייצרעד טָאה רע .ןזיוה יד ןָאטסיױא טינ ךיז
 טייג ץלא סָאװ ,םעד טימ טקיווקעג ךיז ןוא טַייקטנוואהאב ןַײז טעוועקאמסעג ןוא
 | ,ןטָאג טיול יוװ ,יוזא

 ןצלעמשנייא םאב לָאיטשָאק ןיא ןפָארטעג יז טָאה רע ןעוו ,לָאמ עטשרע סָאד
 ,דליב םעד ןופ ןרָאװעג טּפאכראפ רע זיא ,טכיל א
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 רעגניפ עניד יד זיולב .ןצראווש ןיא ןצנאגניא ןָאטעגנָא .יורפ עגנוי א --
 -עמערטש עקימיוש עסַײװ יװ ,לברא עצראווש יד רעטנוא ןופ סיורא ךיז ןצירּפש
 א יו :עליפט א וצ יו טנעה יד טגיילעגפיונוצ שזא טָאה רע .טכיזעג סָאד ןוא .ךעל
 ,זדלאה םעניד א ףא ,עקימיוש א ,עקיטסבראה:בייהנָא ןא ,עמעטנאזירכ עסייוו
 ןצראווש טימ עטריּפארדראפ א ,עזאוו רעכיוה רעכעלרעדנווװ א ןיא טלעטשעגניירא
 ,טעמאס

 טַײהנייש א -- דליב אזא קידנעעז ,שטיוועסוראה וואלסישטעמ טָאה עשז יו זיא
 ןטסכעה םעד ןופ ןטלאהנַײא טנָאקעג ךיז ,טכיל א ןצלעמשנַײא םאב לָאיטשָאק ןיא
 ,טַײהנײש רעקיזָאד רעד ןיא ןעזרעד ןלױּפ ץנאג טלָאװ רע יוװ ,גנורעדנּוואב דארג
 ;ןָאט גָאז ןייק טינ ןוא

 ,דאלעניגז עינ אקסלָאּפ עשטשעי --
 טכאמעג ךיז טָאה יז רָאנ ,ריא ףא טקוק עמ זא ,טליפרעד טלמעד טָאה עדגיוו

 .טעבעג סָאד ןסיירעביא טלָאװעג טינ טלָאװ יז יוװ ,קידנסיוו טינ
 ןעגנודניבראפ עסיורג ענַײז אב שטיוועסוראה וואלסישטעמ טָאה עשז יװ זיא

 ?ץוש ןַײז רעטנוא טַײהניײש אזא ןעמענ ןופ ןגָאזּפָא טנָאקעג ךיז טכאמ רעד טימ

 ןטלאהרעטנוא יז שטיוועסוראה וואלסישטעמ טעװ .טינ יז ףראד ץוש ןייק רָאנ
 ,ןביולרעד םיא סע טעװ ינאּפ יד ביוא ,לָאמ וצ לָאמ ןופ טַײקטנוואהאב ןַײז טימ

 ךיז ןליוּפ טעװ ךעלדנע זא ,ןשינעגעגאב ערעייז סייב טסיירטעג יז רע טָאה

 סע ןעוו ,ןגָאזסױרָאפ טנָאקעג ריא טָאה רע ."?אהאק יקסווָאדישז, םענופ ןעיירפאב

 ,טונימ א וצ זיב טַײקכעלטקניּפ רעד טימ ,ָאטעג רעד ףא עװאלבָא ןא ךיז טיירג

 -רעטנוא יד ןּפאכראפ ךיז טיירג עמ זא ,םעד ןגעוו טגָאזעג ךיוא ריא טָאה רע
 .ָאטעג רעד ןופ רעכערבראפ עשידרע

 עטכע ןא ךעלקילג ןַײז ןָאק סע יװ ,ךעלקילג ןעוועג טינ זיא עדגיוו זא ןוא

 קידנגיילראפ ןוא ןגיוא יד קידנצַאלגראפ ,שטיוועסוראה טָאה ,ןרעקילָאטאק עשיליופ
 :ןיקצאווָאלס טרימאלקעד ,טסורב רעד ףא טנעה יד

 2..,עשזָאב ,ימ ָאנטומס ---

 יד ןּפאכסיוא סָאד זא ,עידעי א טימ ןכאמ רעכעליירפ טווּורּפעג יז טָאה רע ןוא

 רעייז רענייא זא ...געט ןופ עגארפ א ןיוש זיא ָאטעג רעד ןופ דרערעטנוא עצנאג

 ןיוש טקיטכענ ןוא ןיוש טגָאט רע זא ...ךיז ףא ןעמונעג סע טָאה שטנעמ רעטינעג א
 ...ּפעק-ןּפראק עמאס יד .רעריפ יד ןּפאכראפ ךיז טבַײלק רע ...טרָאד

 טָאה רע .סנארט ןיא ןעוועג שטיוועסוראה וואלסישטעמ זיא טנװָא םענעי ןיא

 ןא ענַײז טקורדעגּפָא ןעוועג זיא'ס ּוװ ,לטעלנ-םָארגָאּפ א טימ ןגָארטעגמורא ךיז

 רעד טימ ןגיוא יד ןיא טקוקעג רע טָאה ןטנגעגאב ןדעי .ןדִיי ןגעוו גנוגָאזסורא

 ,(ןמיהיקסװָארבמָאד ןשילוּפ םעד ןופ רעטרעוו עטשרע יד) ןעמוקעגמוא טינ ךָאנ זיא ןליוּפ 1

 ,,,טָאג ,קירעיורט רימ זיאס 2
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 -עסיימ טליפעג ךיז טָאה רע .טנעיילעג ןיוש סע ןעמ טָאה יצ ,עגארפ רעטזיולבטנא
 טלטניּפעג ןבָאה ךעלגייא ענַײז ןוא ,טַײקנגָארטעצ ןעוועג זיא םענָאּפ ןַייז ףא ,ןסָאכ
 ,גענייט ןוא טַײקנדירפוצ טימ טצירּפשעג ןוא עוודעכ רעשיטניח אזא טימ

 ךָאנ סע רע ףראד ןעמעוו .טייקכעלברעטשמוא רעד ןיא טּפוטשעגניירא ךָאד ךיז
 ?ּפיומ םענעגייא ןַײז טימ ןענעיילרעביא

 :טעשטווואקסעגסיורא םיא ןופ טָאה'ס יװ ,טרעהעג טינ ןיילא טָאה רע
 ,ןצאשּפָא קירעהעג יו סע טעװ יז .אנעריא יִנאּפ רעד --
 -עגסיורא טפלעה ףא טָאה לטעלב סָאד .ןעדגיוו וצ טּפאכעגניירא ךיז רע טָאה

 ...עקראניראמ ןַײז ןופ שאט םענופ טקעטש
 ףרָאװ א גיינראפ ןטנאגעלע-שילרעטסיוא ןא טימ רע טָאה -- ,עינאווָאנאש ---

 ,גנוסירגאב ןַײז רעמיצ ןיא קידרעפָאה ןָאטעג
 ריא ףא ןגיוצעגפורא ןוא קוק א םיא ףא ןָאטעג ,עטניוטשרעד א ,טָאה עדגיוו

 ;לכיימש םענעגנוווצעג א םענַאּפ ןטכיילבעגסיוא
 ןסיײװ ריא ןיא ןליה ןעמונעג ךיז יז טָאה --- ,טסאג רעטראוורעדמוא אראס --

 רעסיוא ,דעגעב רעדנא םוש ןייק ריא ףא טלָאװ סע יװ ךַײלג ,לכלאש םענעקשטולב
 רענעמוקעגניירא רעד טָא זא ,ליפעג אזא טאהעג טָאה יז .ןעוועג טינ ,לכלאש םעד
 ןגעלעג זיא'ס סָאװ ,סָאד טּפאכעגפורא ךיז ףא טָאה יז ןוא טעקאנ ןפָארטעג יז טָאה
 ,ןקעדוצ ןוא ןליהנַײא סעּפע טימ ךָאנ ךיז שינעפרעדאב א טָאה יז ןוא ,ףונביוא

 ,,טציז --- ,ןטַײז יד ןיא ןוא ךיז ףא ןקוק ןעמונעג יז טָאה -- ,טקידלושטנא --
 ..גנונעדרָא ןיא ןעגנערב ךיז רעמיצ ןטייווצ ןיא ןייגניירא לע ךיא

 :ּפָאק םעד ןגיובעגנַא ןוא טגיינראפ ךיז טנאגעלע טָאה וואלסישטעמ
 ,עשַארּפ ---
 ,טקרעמאב יז טָאה ָאד טשרע .רעמיצ ןטייווצ ןיא ןדנווושראפ ךַײלג זיא עדגיוו

 ,ןָאטרעביא ךיז שינעפרעדאב ןייק טינ טָאה יז זא .גנונעדרָא ןיא זיא טעלאוט ריא זא
 ,טסאג םענעטעבעגמוא םעד טָא טימ ןָאט ףראד יז סָאװ ,טינ לאלכיב טסייוו יז זא
 ןיא ץראה סָאד ןוא ּפָאק םעד ןעמונעג ריא טָאה קנאדעג רעקיורמוא ןייא רעבָא
 : ;םעלק

 רע רעדָא ,קילעפוצ ןעגנאגעגניירא טסאג רעטראוורעדמוא רעד טָא זיא יצ;
 ",?רוּפש א ףא ןלאפעג זיא

 ;ךיז ףא טּפאכעגפורא רעדיוו סע ןוא לכלאש סָאד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארא טָאה יז
 .עגסיוא ָאד םיא רע טָאה רעשפע ?ןשועדאט טנגעגאב רע טָאה רעשפע ןוא;

 "?ןענאדנופ ןייגסיורא ןעזעג םיא רע טָאה רעשפע ?טריּפש
 םעד ראפ טלעטשעג ךיז ןוא ?כלאש סָאד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארא רעדיוו טָאה יז

 ןָאטעג ּפאכ א יז טָאה ןגיוא עטכאמראפ טימ ;םישובלאמ טימ קנארש ןטנפעעגפוא
 ,טנאה רעד ןיא דיילק ןטימ יוזא קידנעייטש ,ןוא דיילק ענעטעמאס עצראווש סָאד
 סָאװ ,ךרָאש ןדעי ןיא טרעהעגנַײא ךיז טלָאװ יז יו ,ּפָאק םעד ןביוהעגפוא יז טָאה
 ;ןיילא ךיז ןיא יוװ ,טסאג רעד ןסעזעג זיא סע ּוװ ,רעמיצ םענופ ןגָארטרעד ךיז טָאה

 "?טנייה דָארג ןוא ?טכארבעג םעצולּפ רעהא ךָאד םיא טָאה סָאװ;
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 םענופ ּפָאק םעד קידנעמוקאבסיורא ימ טימ ;ןָאטרעביא ןעמונעג ךיז טָאה יז
 רענעפָאלעגנָא ןא ןופ יוװ ,דיילק םענעטעמאס ןצראווש םעניא טינשסיוא-זדלאה
 טָאה ,רוזירפ יד ןרעוו טרעטאּפעג טינ לָאז'ס זא ,קיצנוק יוזא ,עילאווכ רעצראווש
 ;טענַײטעגנַײרא ןיילא ךיז ןיא יו יז

 א רעירפ טינ ןוא טציא ןגָארטעגנַײרא םיא טָאה ךעור רעד סָאװ ,קילג א ךָאנ;
 *..ןסױטשנָא טנָאקעג ָאד ךיז טלָאװ רע ...לסיב

 ןעמעוו ,םעד ןופ ןעמָאנ םעד ליומ ןראפ ןעגנערבסיורא טלָאװעג טינ טָאה יז ןוא
 ...ןעניז ןיא טאהעג טָאה יז

 יצ א ןוא גנונעדרָא ןיא טכארבעג ךיז ,דיילק סָאד ןָאטעגנָא קילַײא טָאה יז
 ;םעטָא םעד ךיז ןיא ןָאטעג ןַײרא

 רעד .גָאט םעד ןקידנעראפ וצ ףא ןלאפעגסיוא ריא זיא ,סע טסייה ,סָאד טָא;
 -סיוא ריא רע טָאה גָאט ןקיטנַײה םוצ ...שטיוועסוראה וואלסישטעמ קינווַאצלאמש
 -עמ טימ שינעגעגאב רעד ךָאנ ..ןקעוואלס ןגעװו עידעי רעד ךָאנ ...טלעפעג
 *...ןוא ןקעט

 טראוועג טָאה סע ּוװ ,רעמיצ ןטייווצ ןיא קילב םעד ןָאטעג ףרָאװ א טָאה יז
 ,טסאג רעד ריא ףא

 עלעסַײמ סעשועדאט ןופ לָאקרעדיװ רעד ךָאנ טכרָאש סע זא ,ךיז טכאד ריא
 -אש? -- ריד וטסָאה טָא זיא "...ןעקרָאװ ייז ןוא ןעקרָאװ ייז, ...ןביוט יד טימ
 ,"שינאווָאנ

 -טינ ןוא עגנערטש א ,דיילק םענעטעמאס ןצראווש םעניא ענענָאטעגנָא ןא ןוא
 ןעגנאגעגניירא לכיימש םענעגיוצעגפורא ןא טימ רעדיוו ןיוש יז זיא ,עכעלטירטוצ
 ,טסאג ןטכירעגמוא ריא וצ

 ענעטעמאס עצראווש עטיירב עריא ןופ .שיטעטסעיאמ ןעזעגסיוא טָאה עדגיונ
 ןעוו .רעגניפ עכעלגנעל עסַײװ ענעסָאגעגסױא עריא טמָארטשעגסיורא ןבָאה לברא
 ןיא ענעגיובעגנייא ,טנעה עריא ךיז ןבָאה ,לוטש רעד ףא טצעזעגקעווא ךיז טָאה יז
 יד ןוא ,ינק ענעגױצעגּפָא טעמאס ןצראווש טימ יד ףא טגיילעגקעווא ,סנגיובנלע יד
 ףא ןקוק לָאז וואלסישטעמ זא ,םעד בילוצ רָאנ טײרּפשעגסױא ךיז ןבָאה רעגניפ
 .ןעלגיּפש וצ ךיז ריא ןיא רעווש טינ זיא סָאװ ,טיײקטאלג רעטרילָאּפ רעכייוו רעייז
 ןופ ןסקאוועגסיורא ץלָאטש םענעדיישאב אוא טימ זיא םענָאּפ ךעלסאלב ריא ןוא
 ,רָאה עדנָאלב ענעגָאלשעגפוא יד טימ ןעלסקא יד

 ןוא עניילק ענַײז טימ ןטסָאמעגסױא יז ,ריא ףא טקוקעג טָאה וואלסישטעמ
 ,ןגָאז ריא רע לָאז רעטרעוו-ביול א ראפ סָאװ ,טסּוװעג טינ ןוא ךעלעגייא ענדעשז
 ןופ ןוא טַײקשיטעטסעיאמ רעגנערטש ריא ןופ קירוצ ןעגנירּפשּפָא טינ ןלָאז ייז זא
 ,טייקכעלטירטוצ-טינ רענעדיישאב ריא

 ;רָאלק ןעוועג זיא סנייא
 רעד טָא טימ ןצנאגניא טינ סעּפע ךיז טּפעלק גנוטַײצ רעד ןיא טויבעד ןַײז

 רע קיטשינ ןוא ןיילק יו ,טליפרעד רע טָאה םעד רעסיוא ,טַײקגנערטש רעליטש
 ,גנוגָאזסיױרא ןַײז ןוא ,ענַײז גנוטַײצ יד ןוא ,רע ,טַײהנזעװנָא ריא ןיא סיוא טעז
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 שטָאכ ,ןעזטיוא ןקידעגָאלק אזא טָאה םענייניא ץלא -- טיוה רעד ןופ ןכירק ןַײז ןוא

 םעד רעטנוא ןופ טשטעווקעג ןוא ןזָאלבעג ךיז סעכיוק עלא טימ טָאה וואלסישטעמ

 ןטימ טנוה א יװ ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג ןוא רעדיוג ןקידנעטשנָא לקיטש א ןייבניק

 ,עליבכא טפאנשרעד רע זעוו ,רעקעל

 טנַאקעג טינ ןוא סערָאשאה עריא ןיא טרעטנַאלּפעג ץלא ךָאנ ךיז טָאה עדנגיוו

 לסיב א עליפא ,קיור ןצנאגניא ןעוועג יז זיא ךעלרעסיוא רעבָא ,ייז ןופ סיורא

 ,שיטאמגעלפ

 לָאמאטימ םיא יז טָאה -- ?וואלסישטעמ עינאּפ ,טיזיוו רעטעּפש אזא סָאװ ---

 ןופ ןָאיאר םעד ןיא םורא ןיוש ךיז רע טיירד יצ ,ןקעמשנָא יידעק ,ןָאטעג גערפ א

 | .ןעמוקעג רעהא סָאװרָאנ רע זיא יצ ,גנאל

 וצ געװ רעד ןטינשענּפָא ןעוועג קיטליגדנע ןשטיוועסוראה ןיוש זיא טציא

 "עג'טוג יד ןעניווװעג םוראיוזא ןוא גנוטייצ רעד ןיא טויבעד ןַײז ןרירטסנַאמעד

 -לןיװ א יו ,ןָאטעג ירד א ךיז רע טָאה .טַײהנײיש רעד טָא ןופ טַײקטמיטש

 ;ריט

 ,אנעריא ינאּפ ,טסנוק רעד םילוצ ---

 ;ןגיוא עטרעדנוווראפ רָאּפ א טלעטשעגסיוא טָאה עדגיוו

 טַײקטריּפשעגסױא ןַײז וצ ןייגוצ טינ רֶע ליו רעשפע !?טסנוק -- סעּפע סָאװ

 יו טלאפ רע רעדייא ,?גיופ-ביור רעד יו ,ןזיײרק עקינייא ךָאנ טכאמ רע ןוא ךַײלג

 ...ןברָאק ןַײז ףא ןייטש א

 "-כָאנ טוװרּפעג ךיז עדגיוו טָאה --- ,סיוא טינ טכאמ ,,,טסנוק רעד םילוצ ---

 עמ ןעוו ,זַײּפש עלעקיטש ןטימ לקישטאה םעד ןבעגכָאנ ךיז טווּורּפ עמ יו ,ןבעג
 ,..טיג יצ ,טמאסראפ זיא'ס יצ ,טינ טסייוו

 טָאה רע ןֹוא ,ןעגנוריסנאלאב ענייז ןיא טקיטומרעד ןוואלסישטעמ טָאה סָאד
 :טנעה עיירפ טליפרעד

 ?טריצ ןיא םארגָארּפ עַײנ יד ןָאט קוק א אנעריא ינאּפ יד ןלאב א טינ זיא --
 ,םארגָארּפ עכעלרעדנווו א

 ןא ןיא עילאווכ א טימ יװ ,ןָאטעג ּפָארא רעדַײלש א רעדיוו טָאה ןשדגיוו
 : ,טנורנּפָא

 רע טניילק רעשפע .,?בוטש םענופ ןעמוקאבסיורא םוראיוזא יז רע ליװ רעשפע

 -- טימ גיוא-ףא-גיוא ןלעטש יז טעװ רע ּוװ ,ןעגנערב ץעגרע יז םוראיוזא ךיז

 ןיא ןשועדאט ןזָאלּפָא טינ טלָאװ יז ןעו ?ןשועדאט טימ !ןקעטעמ טימ ?ןעמעוו

 -גיירא סיוועג ךָאד רע טלָאװ ,ָאד ןזָאלעג םיא טלָאװ יז ןעוו ,טַײצ רעטעּפש אזא

 :ךעיוק טימ ןוא םעטָא טימ ןָא םענ א ךיז טיג יז ןוא .ןלאפעג

 וואלסישטעמ ןאּפ רעד יו ,עכעלרעדנווװ א ךעלקריוו זיא םארגָארּפ יד ביוא --
 ,,,ןלאב א עדאווא יז זיא ,טגָאז

 ,עכעלנייוועגרעסיוא ןא ---
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 טפראדעג ,קידנפיול ,טלָאװ יז יװ ,ןָאטעג טכארט א לענש-ץילב טָאה עדגיוו
 םיא ךעלגעמ זיא יצ ,ןטסעמסיוא טינ גיוא ןפא ןָאק ןוא וויר א ןעגנירּפשרעבירא
 ,טינ יצ ,ןעגנירּפשרעבירא

 רע ביוא ,קריצ ןיא ןייג ּפָא ךיז טגָאז יז ןעוו ,עלוּפ יד ןעוועג טלָאװ סָאװ ןוא
 :גערפ א םיא טיג ןוא ?טרָאק רעטקעדעגפוא ןא טימ ןעמוקעג זיא

 ?טקיטעּפשראפ טינ ךָאנ רימ ןבָאה ---
 -אבמוא טימ ןָאטעג גָאז א וואלסישטעמ טָאה -- ,זדנוא ףא ןטראוו טעװ עמ ---

 טציזאב רע סָאװ ,טיײקיטכעמלא יד ןליפרעד לָאז עמאד ןַײז זא ,ץלָאטש ןראבגיז
 ,טסנוק דעד ןיא

 :טולב סָאד ןרעוו טליקראפ ןעמונעג טָאה ןעדגיוו ןיא
 ןָאק רע .ןטרָאק יד ,ףוא זַײװכעלסיב ייז טנפע רע ...זדנוא ףא ןטראוו טע'מ,

 -ָאּפאטסעג ןופ רעטכעלעג ןקידלביא ןכערפ א רעטנוא קריצ ןיא ןעגנערב יוזא יז
 ןוא .ןיילא יז .קריצ ןיא םארגָארּפ עכעלנייוועגרעסיוא יד ןַײז סע לָאז יז ןוא ,טייל
 ףא ןוא .ענערא רעד ףא ןריפסיורא יז טעװ רע .ָאיראסערּפמיא ריא ןַײז טעוװ רע
 ,"רעריסערדד א ןיא ןעלדנאווראפ ךיז ָאיראסערּפמיא ןא ןופ רע טעוװ ענערא רעד

 --- ,לטנאמ ריא ןָאטעג םענ א עדגיוו טָאה -- ,ךיז רימ ןעמאז עשז סָאװ זיא ---
 ,..םארגָארּפ יד ךָאד טלאהראפ ריא ?טראוו עמ ביוא

 םעד ןבעגעגרעטנוא ריא טייקשינעמלטנעשזד רעטלושעג טימ טָאה וואלסישטעמ
 ;טקיוראב יז ןוא לטנאמ םעד ןופ לברא ןטייווצ

 ינאּפ ,טניירפ רעכעלנעזרעּפ א רענַימ זיא *אכומ, טעלטא רעטמיראב רעד --
 ..ןעז טינ םיא טימ ךיז לעוו ךיא זיב ,ןביײהנָא טינ טעװ רע .אנעריא

 -ראפ ןעמונעג ךיז ןוא .ןָאטעג טכארט א עדגיוו טָאה -- ,"שינעטער א רעדיוז;
 עקירילַאקנדיײשראפ ןייג ןעמונעג ריא ןבָאה'ס ,.לטנאמ ריא ףא ּפענק יד ןעיליּפש
 ,ןגיוא יד ראפ ןזַײרק

 טצאלּפ סע ןוא ךעיומ רעד רעביא ריא ךיז טרעק ,טכארט ןייא ךָאנ טיג יז ביוא
 ,ץראה סָאד ריא אב

 ,וואלסישטעמ עינאּפ ,טמוק ---
 .ןעגנאגעגסיורא ןענַײז יז
 עצנאג יד טָאה רע ,למיה ןטעביז ןפא ןעוועג זיא שטיוועסוראה וואלסישטעמ

 :ךערּפשעג א טימ עמאד ןַײז ןטלאהעגרעטנוא טַײצ
 רעטסטלע רעד זיא סָאד .אנעריא ינאּפ ,ּפָא קיטסַײג ךיא ור קריצ ןיא --

 ,טפנוקוצ רעד ןופ רעטאעט רעד זיא סָאד .רעטסגנִיי רעד ןוא רעטאעט

 יז .ןעדגיוו טימ טָארט ןיא ןייג לָאז רע ,סיפ יד ןטיבעג עלייוו עלא טָאה רע

 ,טָארט א ןענאטשעגּפָא לַײװ רעדעי זיא רע ןוא .רעלענש קיטנַאק ןעגנאגעג זיא

 ,לסקא ןרעביא ןַײרא ריא טגָאז ןוא ךָאנ ריא טפיול רע זא ,ןעמוקעגסיוא זיא'ס ןוא
 םעד טָא ,"אכומ, טנַײרּפ ןַײמ ןופ בייל עקיטכעמ סָאד עזרעד ךיא ןעוו --

 ענַײז רעביא ןפיול ןלוקסומ יד יװ ,עזרעד ךיא ןעוו ,טעלטא ןשיליוּפ ךעלקריוו
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 ָאװָאלס ..אנעריא ינאּפ ,ייז ךָאנ ןגָאיכָאנ ךאפנייא רימ ךיז טליוו ,רעדילג
 1 ,!ורָאנָאה

 טָאה רע ןוא ,לקָאש א טימ ּפָאק םעד םיא וצ טעווערעקעגסיוא טָאה עדגיוו
 ;טצעזעגרַאפ

 -יטכעמ ןַײז ףא סעילאווכ עריא טימ ,אנעריא ינאּפ ,לסַײװ יד עזרעד ךיא --
 ךיז טעװ ןליוּפ עסיורג סָאד ..ןלױּפ זא ,ןביילג ןָא בייה ךיא ןוא ,עציילּפ רעק
 ןבעל ךיז טָאה סָאװ ,דורב םעד ןופ סטקיגײרעגּפָא ןא ..,ןייטשפוא טעװ ...ןבייהפוא
 עשיסור יד ןופ ...אנעריא ינאּפ ,םעד ןופ ןעיירפאב ךיז ןרימ ...טקיטסענעג םעד
 ?טיירפאב סעקיװעשלָאב יד ןופ .טַײרפאב ?טַײרּפאב ךיז רימ ןבָאה םירָאטײק
 ןיא ...ןעמארּפָא יז רימ ןלעוו ,ןעיירפאב טינ ךיז רימ ןענָאק ןדִיי יד ןופ ,טיירפאב
 ףא .דנאלשטיַיד טימ ןכורּפשרעדיװ ןייק טינ רימ ןבָאה טכיזניה רעקיזָאד רעד
 וואלסישטעמ ,ךיא ןוא .עטעדניבראפ --- ןשטַײד יד טימ רימ ןענַײז געוו ןקיזָאד םעד
 רעשישטַײד רעד ןבעגעגּפָא ךיז עכָארב סטָאג טימ כָאה ,קאילַאּפ א ,שטיוועסוראה
 יד זדנוא טָאה סנייא ןיא רעבָא ,זדנוא טימ ןַײז טינ רעטַײװ לָאז סע סָאװ ,טכאמ
 ,ןדיי יד ןופ ןעיירפאב ךיז :ןפלָאהעג עיזאווניא עשישטַײד

 וצ סערעטניא ןטסערג םעד קידנזַײװסיױרא ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעג טָאה עדגיוו
 ,ײשּפָא ןטכאמעג-טוג רעייז טימ טרעהעג םיא טָאה יז .ךערּפשעג סוואלסישטעמ
 זא ,ץראה ריא ןיא ןַײרא רע טייג טרָאװ סעדעי טימ זא ,טכאדעג ךיז טָאה םיא ןוא
 דנאטש ןַײז ראפ טסאּפ עס יװ ,טרָא אזא טרָאד רע טמענראפ טזארפ רעדעי טימ
 ךָאנ געיעג ןשינאושזןָאד ןַײז ןיא ןָאטראפ ןצנאגניא ,יוזא ןוא ...עגאל ןַײז ראפ ןוא
 ריא טימ םענייניא רע זיא ,ןליוטאק רעשיליוּפ רענייר רעד טָא ךָאנ --- ,ןענעריא
 ,קריצ םוצ ןעמוקעגוצ

 ,רעטנאקאב רעַײנ ןַײז טימ ןעזרעד םיא ןבָאה קריצ ןופ טניירפ ענַיז ןעוו
 רעד ןיא דעװַאק ןבעגעגּפָא םיא ןוא טלגנירעגמורא ,ענעדירפוצ ,םיא ייז ןבָאה
 "וב ןופ טּפאכעגסיורא טָאה רערעראפ ָא-אזא רענייא ,עמאד ןַײז ןופ טַײהנזעװנָא
 ,םענעמוקעג םוצ טדנעזועג ךיז ןוא לגנוטַײצ א שאט-םעז

 ?שטיוועסוראה עינאפ ,"ץעינאש, םעד ןעזעג ןיוש ריא טָאה --
 עמ יוזאיוו ,יז טעז יצ -- ןעדגיוו ףא ןָאטעג קוק א זיולב טָאה וואלסישטעמ

 בילוצ ןזיוואב טָאה רע רעדייא ךָאנ ןוא ,טרָא ךעלטפאשלעזעג א ןיא םיא טנגעגאב
 רעד טימ רעטייווצ א ןפָאלעגוצ ןיוש זיא ,ריא ראפ ןקידלושטנא ךיז טייקכעלפעה
 :ןָאפ א טימ יוװ ,גנוטייצ רעטיירּפשעגרעדנאנאפ

 ,טנעיילעג רימ ןבָאה עלא .טנעיילעג .ָאווארב .וואלסישטעמ ,ָאווארב --
 ןופ סיפ טימ ןוא טנעה טימ ןגָאלשּפָא ןעמונעג ךיז טָאה וואלסישטעמ

 וצ טדנעוװעג ךיז ןוא ,ןזיוועגסיורא םיא ןבָאה טניירפ ענַײז סָאװ ,דעוװָאק םעד
 :ןעדגיוו

 ,טרָאװנרע 1
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 ריא רָאנ ..םענעגנָאמוא רעייז רימ זיא'ס ...אנעריא ינאּפ ,טקידלושטנא ---

 ...ךָאד טעז
 ;טקיוראב םיא טָאה עדגיוו

 .יםענעגנָא רעייז ןַײז ךַײא ףראד'ס ...וואלסישטעמ עינאּפ ,לייטנגעק ןיא ---

 .יםענעגנָא זיא רימ עליפא

 .טנַײרפ ענַײמ ןלעטשרָאפ ךַײא טביולרעד זיא --

 ,ןעמוקעג ךַײלג דָארג זיא סָאװ ,עמָאקסאה ןייק ףא ךיז קידנטראוורעד טינ זוא

 :ןעדגיוו ףא קידנזַײװ ,טדנעוועג ךיז רע טָאה

 יעיווָאנאּפ ,סעיבארכ עשיליױוּפ יד ןופ םאטשּפָא רעלעבָאנ א ,..אקצָאטַאּפ ינאט ---
 לא, , 5

 זיא םעליוא רעסיורג רָאג ןייק .ןביוהעגנָא ךיז טָאה קריצ ןיא גנולעטשרָאפ יד

 ךעלכאזטּפיוה ןעוועג ןענַײז ,רעצעלּפ יד טצעזאב ךָאד ןבָאה סָאװ ,יד .ןעוועג טינ

 .ןשטיייז

 ןופ טַײקנירג-יױרג יד .רעטרע ערעייז ןעמונראפ ןבָאה עדגיוו ןוא וואלסישטעמ

 רעד ןיא קנעב עדנור-בלאה יד ןופ ןביוהעג ךיז ןבָאה טָאװ ,ןרידנומ עשישטייד

 -עגסיורא םיוק ייז טָאה עמ .ןעגנולשעגנייא ייז טָאה ,םורא לָאּפוק םוצ טייקלקנוט

 "עגוצ ןופ ךעייר םעד ךיז ןיא ןגיוצעגניירא שירָאטאטסוגעד טָאה וואלסישטעמ .ןעז

 ןָאטכָאנ לָאז יז ,עמאד ןַײז ףא טקוקעג עדריוװוטסבלעז טימ ןוא טיוק-ןדרעפ ןטצוּפ

 עטשרע סָאד יװ ,ךעייר ןקיזָאד םעד ךיז ןיא ןעיצניירא ךיוא ןוא ליּפשייב ןַײז

 ,םארגָארּפ רעכעלרעדנּוװ רעד ןופ ןגינעגראפ

 א ןבעגעג םייח רעד ןיא ךיז טָאה יז שטָאכ .טראוועג ץלא ךָאנ טָאה עדגיוו ןוא

 ,קנאדעג ןטימ ןָאט טינ ריר ןייא ןייק רעמ יז טעוו ,ןַײז טינ לָאז סע סָאװ זא ,רעדיינ

 ,ריא ןיא קינייוװניא רָאּפ טמוק'ס סָאװ ,סָאד זא ,ןקערש ןביוהעגנָא ךיז טָאה יז לַײװ

 םעד ןרילוגער ןוא .םענָאּפ ריא ןופ קורדסיוא םעד ךרוד ןרעסאמראפ טינ יז לָאז

 ,טינ יז ןָאק םענָאּפ ריא ןופ קורדסיוא

 זיולב רעלאוואק ריא ןזַײװ וצ טייקכעלגעמ יד טאהעג עדגיוו טָאה טציא רעכָא

 ןוא .דרעפ יד זיולב ןעזעג יז ןבָאה סאפנא ,ליפָארּפ םעד זיולב .םענָאּפ ןבלאה א

 יד ךיז ךָאנ קידנּפעלש ,ענערא רעד םורא דנור ןגָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,דדעפ יד

 "ןוורענ ןטמיוצעג םעד טכיזעג ריא ןופ טעכָאפעגּפָארא ןבָאה ,ןעלדייו עטעכָאפעצ

 "קריוו ,ךיז יז טָאה עלַײװ א ףא .טַײקַיור עשרעדניק ריא ףא טעייוועגנָא ןוא ץנאט

 רעד ףא ןביוהעגפוא ןבָאה דרעפ יד סָאװ ,רעכיוועג ןקיטסאה םעד ןבעגעגּפָא ,ךעל

 "אמ רעלעוטנעווע ריא טציז ריא ןבעל זא ,ןסעגראפ יז טָאה עלַיוו א ףא .ענערא

 ריא טימ ןָאט ליּפש א ךיז ןסָאלשאב טָאה רע זא ,ךעלגעמ ,ןוא סעוואמאה-ךעל

 יז סָאה רע זא ,ךעלגעמ .עמָאשענ יד ןבעגּפָא ןסייה ריא טעוו רע רעדייא ,רעירפ

 ןברָאק רעד יװ ,טכאבָאאב ןוא וצ טקוק ןוא ,םארגָארּפ עקיזָאד יד ,טרינעצסניא

 -עטניא ,ךעלגעמ ,םיא זיא'ס .טיוט ןראפ עגער א ןבעל םעד טימ ךיז טקיװק רענַײז

 לייא ןייא ףא םיא טראוו סע סָאװ ,טינ טסייוו שטנעמ רעד יוזאיו ,ןעז וצ טנאסער

 ,טלָאװעג טינ םעד ןגעוװ יז טָאה ןטכארט רעבָא .סקניל לייא ןייא ףא ןוא סטכער
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 ןוא ,םעטָא ריא ןופ םטיר םעד טלעטשעגנייא טָאה ףָאלעג-דרעפ םענופ ּפמעט רעד

 ןא ןעוװעג סָאד זיא רעשפע .דרעפ יד ןפָאלעגכָאנ יז זיא ןזעו ןצנאג ריא טימ

 זוא ,לענש יוזא ןעיירדראפ ץעגרע ךיז ,ןפיולטנא -- שינעפרעדאבטיונ עכעלרעניא

 רעהא יז טָאה סָאװ ,רעד ןעזנָא טינ יז לָאז טּפיוהרעביא ןוא ,ןעזנָא טינ יז לָאז עמ

 ײלַא ריא ןטימניא ןוא דרעפ יד ןופ ףָאלעג ןקידלדניווש םעד ןסימניא ןוא .ןטעבראפ

 לטנזיוט א ףא יז טָאה דרעפ יד ךָאנ םעטָא ןטימ ןוא ןגיוא יד טימ ךיז ןגָאיכָאנ םענעג

 טלָאװעג טָאה יז .רֶע טוט סָאװ -- םַײז ןַײז ןיא ןגיוא יד ןָאטעג ריפ א רעטעמילימ

 יַאּפ ןפא םיא אב עגאל ריא ךיז טביירשראפ יוזאיוו .יז רֶע טכאבָאאב יוזאיוו ,ןעז

 ףא םָאה וואלסישטעמ רָאנ .ןגיוא יד ןיא םיא אב ּפָא ךיז יז טלגיּפש יוזאיוו .םענ

 רע .םינ ךיוא -- דרעפ יד ןופ ףָאלעג ןקידרעכיוו םעד ףא ןוא .טקוקעג טינ ריא

 טריּפארדראפ ןעוועג זיא סָאװ ,עשזָאל רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא טקוקעג סָאה

 םעד טימ טּפאזעגכרוד ךרוד ףא ךרוד ,שוילּפ ןקיביוטש ןוא ןרעווש ןטיור טימ

 טינ ,טקוקעג טָאה רע -- ,סעַײכ ערעדנא ןופ טיוק טימ ןוא טיוק-ןדרעפ ןופ ךעייר

 .עשזָאל רעקיזָאד רעד ןופ ןגיוא יד קידנעמענּפָארא

 ,טגערפעג םיא עדגיוו סָאה ,דרעפ יד טימ רעמונ רעד טקידנעעג ךיז טָאה'ס ןעוו

 ;טייקטריסערעטניראפ דארג ןטסכעה ריא טימרעד קידנזיײוװסיורא

 ?וואלסישטעמ ןאּפ ,ךעלדרעפ יד ןלעפעג ךַײא ןענַײיז יוו ---

 טאז זיא סָאװ ,שטנעמ א יװ ,טנאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ א טָאה וואלסישטעמ

 "עג טָאה ךָאנ ןוא .קריצ םענופ סנגינעגראפ עכעלנעמ עלא טימ ןסעגעגרעביא ןֹוא

 ןויאנ ןיימעגלא ןיא זיא'ס זא ,טנאה רעד טימ ךאמ רעקיזָאד רעד ןטייטאב טפראד

 ,ןכאז עכלעזא ןגערפ וצ םיא אב

 ...אנעריא ינאפ ,םקוקעג טינ דרעפ יד ףא בָאה ךיא --

 ףא ןגיוא יד טימ ןזיװעגנָא ןוא ןָאטעג עלעכיימש ןקידסציװצ אזא טָאה רע

 :עשזָאל רעד

 ?טעז ריא --

 א טבילרעד ךיז עדגיו טָאה -- !םארגָארּפ יד ךיוא ןעד סייג טרָאד --

 .סאּפש

 ;טלכיימשעצ ךָאד ךיז ןוא קילב ןטימ ןעגנורדעגכרוד יז טָאה וואלסישטעמ

 "מוא עמאס רעד -- סלאפנלא ,ןוא .רעמונ רעקיטכיוו שמאס רעד רעשפע --

 ,ןַײא טוג ךיז טקוק ,אנעריא ינאּפ ,קוק א טיג .רעטראוורעד

 .עשזָאל רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ּפָאק םעד טעװערעקעגסיוא טָאה עדגיוו

 ןעגנאהעגּפָארא ןענַײז ייז ,סמעלייצ ענרעזיײא ייווצ ןעזרעד יז טָאה ץלא ראפ רעִירפ

 א ןעזרעד יז טָאה סמעלייצ יד ןופ רעכעה .רידנומ א ןופ ץאל ןבעל לשעט םאב

 ןרעטש םעד ןשיווצ ,רענלָאק ןטרינולאג א רעביא ןקידנעשטראטסיורא ןא ,ןייבניק

 עשירעפורסיורא ןוא עקידעװַײג ,ענעסיראפ טרעיוהעג ןבָאה ןייבניק םעד ןוא

 .רעכעלזָאג

 ?סָאד זיא רעוו --

 ;ןדלָאמעג ןעמ סָאה שזענאמ ןפא
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 ."אכומ, --
 ,ןטנעמסידָאלּפא טרעהרעד ךיז ןבָאה'ס ,שיורעג א ןעגנאגעגכרוד זיא םעליוא ןיא

 א טימ ץעלעגרעוו רעקינייבטיירב ןוא רעכיוה א ןעגנאגעגסיורא זיא ענערא רעד ףא
 ךיז טָאה ךַײלג ,טארענעגעד א ןופ ןרעטש ןקירעדינ א ןוא םענַאּפ םענטארדאווק
 -עגסיוא טָאה ןיומאה רעד ,דִיי א ראפ טלעטשראפ ,ןוָאלק א ןזיוואב ךיּפעט ןפא
 ,רעטכעלעג א ןסָאש

 .ןוָאלק םעד ןוא ?אכומ, טעלטא םעד ןשיווצ ליּפש א ןעגנאגעגקעווא זיא דלאב
 ןא טאהעג טָאה דיי רעד :קידנכאל ,ןטַײז יד ראפ ןטלאהעג ךיז טָאה םעליוא רעד
 טגנאלרעד םיא טָאה "אכומ , טעלטא רעד ןעוו .זדלאה ןכיוה א ףא ּפָאק ןטלָאמעגנָא
 קיטש עבָארג א יװ ,ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,טנאה רענעסָאגעגנָא רעבָארג רעד טימ
 עקידרענוד טרעהרעד ךיז ןבָאה'ס .ּפָאק רעד ןגױלפעגּפָארא ןדִיי םאב זיא ,טשרּווו
 -לָאמעג א ךיוא ,ּפָאק רעדנא ןא ןסקאוועגסיוא ןדִיי םאב זיא ךַילג רָאנ .ןטנעמסידָאלּפא
 רעביא טגָאיעג ךיז טָאה סָאװ ,"אכומ, טעלטא םענופ ּפאלק ןטייווצ םאב .רעט
 רעטייווצ רעד ךיוא ןלאפעגּפָארא ןוָאלק םאב זיא ,רָאינטראּפ ןַײז ךָאנ ענערא רעד
 םאב ןזיוואב ךיז טָאה רעטכעלעג ןוא ןטנעמסידָאלּפא ןופ רענוד א רעטנוא .ּפָאק
 -כארבעגסיורא ןא ןצנאגניא ,"אכומ, טעלטא רעד טָאה ןאד ,ּפָאק רעטירד א ןדִיי
 -עגמוא ןא יװ ןוא סעגנאטש סקעז ןביוהעגפוא ,םילייק עשיטעלטא ענַײז ןופ רעט
 ןכָאנ ןָאטעג זָאל א ךיז סיפ ענעביוהעגפוא סקעז טימ ןיּפש רעסיורג-טרעּפמול
 -גָאיעג רעד ןדנווושראפ זיא ןטנעמסידָאלּפא ןופ רענוד א רעטנוא רעדיוו ןוא .ןדִיי
 -עגנָא עבָארג ענַיז ךייה רעד ןיא ןביוהעגפוא טָאה *אכומ, טעלטא רעד ןוא ,רעט
 עכָאפ א שיטעקָאק ןוא ,טשרּוװ ןעיור וצ ךעלנע ןעוועג ןענַײז סָאװ ,טנעה ענעסָאג
 ןָאטעגּפָא זיא טעברא יד זא ,טַײטאב טָאה סָאד .טפול רעד ןיא ייז טימ ןָאטעג
 ,ןייר ןרָאװעג

 ,..אנעריא ינאּפ ,טעז ריא --
 טסייה סָאװראפ ,טינ רָאנ ייטשראפ ךיא .קורדנַײא ןא טכאמ רע ..,ָאי --

 ?"אכומ, רע
 ;טלכיימשעצ ךיז טָאה וואלסישטעמ
 ,ןלױּפ ןיא ןיושראפסנאמ רעטסקראטש רעד .אנעריא ינאַּפ ,טסארטנָאק בילוצ --

 ."אכומ,, ןבעגעג ןעמָאנ א ךיז רע טָאה
 ןגיוא יד ןסירעגפוא ןטלאהעג גנוקיצנא ןיא טָאה --- ,טנאסערעטניא רעייז --

 ,רעייז --- ,עדגיוו
 ןוא -- ,ענערא רעד ףא ןָאטעג טַײט א וואלסישטעמ טָאה -- ,רענייא זיא רע --

 ,רעטייווצ רעד זיא --- ,עשזָאל רעד ףא ןָאטעג טַײט א וואלסישטעמ טָאה -- ,רענעי
 טייג ,ךעלטנעיא ,סָאד זא ,קורדסיוא אזא םענָאּפ ריא ןבעגעגוצ טָאה עדגיוו

 :םארגָארּפ רעקידרעטַײװ רעד וצ קידלודעגמוא זיולב זיא יז זא ,ןָא טינ ריא
 ?טציא ןייג טעוו סָאװ --
 טָאה עמ סָאװ ,יורפ א וצ יװ ,ןגיוא יד ןיא ןָאטעג קוק א ריא טָאה וואלסישטעמ

 ,טגיזאב ןצנאגניא
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 ?ןדירפוצ --
 סָאװ ,רעד זיא רעוװ -- ,ןָאטעג ּפאכ א ךיז יז טָאה -- ,רעוו ןוא ,ונ .רעייז ---

 ...ןגָאז ןסעגראפ רימ טָאה ריא ?עשזָאל ןיא טציז
 -טירטוצמוא רעשיטכענק טימ ןעמונעגנָא ךיז טָאה שטיוועסוראה וואלסישטעמ

 ןעגנערבסיורא טינ רע ןָאק ןעמָאנ ןקיזָאד םעד זא ,טליפעג ךיז טָאה'ס .טייקכעל
 ,טרָא ןַײז ןופ ןָאטעג ףוא בייה א ךיז טָאה רע .גנוטיירגוצ רעקידנכערּפשטנא ןא ןָא
 קיורמוא טרעװ ןוא סָאבעלאב םעד ןטַײװרעדנופ טקעמשרעד סָאװ ,טנוה א יוװ
 ,עוודעכ רעשיטניה ןופ טיירטשעצ ןוא

 טימ ןוא ץלָאטש טימ טקַאטעגסױא רע טָאה -- ,ָאּפאטסעג ןופ ףעש רעד --
 ,טַײקנדירפוצטסבלעז

 :עשזָאל רעד ףא קילב םעד ןטלאהראפ שינעּפאלקצראה טימ טָאה עדגיוו
 ?םארגָארּפ עקיזָאד יד םיא ןעקנאדראפ וצ ,סע טסייה ,רימ ןבָאה --
 ןא זא ,טכודעג טָאה םיא .טגָאז עדגיוו סָאװ ,טרעהעג טינ טָאה וואלסישטעמ

 סָאװ ,ןאמ םעד ןופ טקעריד םיא וצ קריצ ןצנאג ןכרוד טייג םָארטש רעשירטקעלע
 ;טלמרומעגסיוא רע טָאה ,רעטלמוטעצ א ,ןוא ,עשזָאל ןיא ןסעזעג זיא

 ,שָארפ ןָאפ ---
 "יא ןוא ןגיוא עשרעדניק עטרעדנוװראפ רָאּפ א טלעטשעגסיוא טָאה עדגיוו

 ,ליטש רעייז ןעמָאנ ןקיזָאד םעד טרעזאכעגרעב
 ןא טָאה יז .ןצראה ןיא ןעדגיוו אב ףיט ןָאטעג ךליה א טָאה לייטרוא רעד...

 יד .גנוציז עקיטכאנאב עמייהעג יד .ָאטעג ןופ דרערעטנוא יד ןעזרעד קילבנגיוא
 רעד ןופ ,טרָאד ןופ ןוא .לייטרוא םעד טנעייל סָאװ ,םיטש יד טרעהרעד ,רעטכיר
 ןיא ןשועדאט טימ ,טַײז רעשירא רעד ףא ,רעהא ךרוד ךיז רע טסַײר ,דרערעטנוא
 -- רעהא ,קריצ ןיא סייר ןַײז רעטַײװ רע טכאמ גנוניווו ריא ןופ .גנוניווװ ריא
 ץראה ןיא ריא אב ּפָא רע טכליה --- רעטציא ןוא ץעװַאּפאטסעג ןשיליוּפ םעד ךרוד
 טינ ,ןיהא ךַײלג ןקוק לָאז יז ,עשזָאל רעד וצ ּפָאק םעד סיוא ריא טצוװוערעק ןוא
 םעד ןליפסיוא רָאפ ריא טייטש'ס ןעמעוו רעביא ,םעד ןופ ןגיוא יד ןסַײרּפָא
 , ,לייטרוא

 --- עטייווצ סָאד ,ענערא רעד ףא גיוא ןייא ,סיײרעביא ןָא ,טראּפשעגנַײא .יז טקוק
 ,עשזָאל רעד ןיא

 לקַאניב א קעשאד םוצ טגיילעגוצ טָאה רע ,ךיז טכאד ?ךיוא יז רע טעז רעשפע
 ,טַײז ריא ןיא טקוק ןוא

 ןקידנע ךיז ףראד םארגָארּפ"קריצ עקיטנַײה יד ביוא ,ןקוק רע לָאז .סנייצלא
 טכארבעג רעהא יז טָאה סָאװ ,ץעװַאּפאטסעג םעד ןופ סנארעפנָאק ןטיול ריא טימ
 ףראד ,טינ ביוא .ריא ףא טקוק רע סָאװ ,סיוא טינ ןיוש טכאמ ,ריא ןבעל טציז ןוא
 ראפ ןייטש לָאז רע זא ,ףעצראּפ ןקיזָאד םעד ןרָאקיז ריא ןיא ןצירקניײא טציא יז
 ,רע -- טערקנָאק .טונימ ןייק ןעור ןזָאל טינ יז ןוא ,קידנטערטּפָא טינ ,ןגיוא עריא
 ,םיא ןיא טלעוו-רעקנעה עצנאג יד רָאנ .םאטס -- טלעוו-רעקנעה עצנאג יד טינ
 ,ןקוק רע לָאז
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 ,ואלסישטעמ ריא אב טגערפ -- ?אנעריא ינאּפ רעד ,ריא טלעפעג רע --
 ,גיוא ןייא קידנערומשזראפ שירעגנויליוו ןוא ּפיל יד קידנסיַײבוצ

 ,םעלָאכ א ןופ יוװ ,ףוא ךיז טּפאכ עדגיוו
 ,ךָאנ ָאד זיא יז ביוא ,ףָאס ןזיב ןציזרעד וצ רעווש ןַײז ,ךיז טכאד ,ריא טעוו'ס

 -ניא טינ זיא לקאטקעפס רעקיזָאד רעד ביוא .סושער םענעגייא ריא ןיא ,לאלכיב
 ףא ןטלאהנַײא טינ רעמ ךיז ןָאק ץראה סָאד .ןגעווטריא-ראפ ןרָאװעג טרינעצס
 ךיז טסַײר סע ןוא בַײל ןצנאג ןרעביא ריא אב םורא ןיוש טגנירּפש סע .טרָא ןייא
 עלע .טקרעמאב ריא ףא סיוועג סע טָאה וואלסישטעמ .םירווייא עריא עלא ךרוד
 ,ריא טלעפעג רענעי יצ ,ענארפ אזא טלעטשעג טינ ריא רע טלָאװ ,טינ

 -ןעייווצ א רימ אב זיא'ס -- ,גָאז א םיא יז טיג --- ,וואלסישטעמ ןאּפ ,ָאי --
 ..ןאמ ןטנאזָאּפמיא רעייז םעד טָא ףא קוק ךיא ןעוו ,ליפעג קיד

 ,..טרָאװ ןבלאה א ןופ ...קוק ןפא זיולב טייטשראפ רע .,.טייטשראפ וואלסישטעמ
 טלייט ,וואלסישטעמ ,רע רָאנ ...ליפעג קידנעייווצ א קאילָאּפ ןטכע ןדעי אב זיא'ס
 ,עטייווצ סָאד טינ םיא אב טלעטשראפ סנייא .ןרעדנא םענופ סנייא ּפָא וויטקעיבָא
 ןגעוו םיורט רעייז ןגָארטרעד ןליוו ייז ביוא ,ןקאילָאּפ יד ןַײז ןפראדאב עכלעזא
 -סענָאמכארעבמוא ,עקראטש .ןַײז ייז ןפראדאב ָא-עכלעזא ,ןליוּפ סיורג ןוא ַײנ א
 זיא'ס ביוא .ּפעק רעביא .ךַײלג ןייג ,ליפעגטימ ןופ ןרעוו ןצלָאמשעצ טינ .עקיד
 יו יוזא טָא .ןלעטשּפָא טינ ךיז .רעטַײװ ןייג ןוא ,ןקאהּפָא ייז רעִירפ זיא ,קיטיינ
 | ..ןאמ רעטנאזָאּפמיא רעד ,עשזָאל ןיא טציז סָאװ ,רעד ,רע טוט סָאד

 ;ריא ףא קוק א טיג וואלסישטעמ
 ,.ייטשראפ ךיא ...יוזא טנַאקעג טינ טלָאװ ,אנעריא ינאּפ ,ריא --
 ,וויאנ רעביא עדגיוו טגערפ --- ?יוזאיוו --
 טימ עשזָאל רעד וצ םענַײז קילב םעד ןָאטעג ףרָאװ א רעדיוו טָאה וואלסישטעמ

 ;טרָאד ןסעזעג ןיוש סע טלָאװ ןיילא רע יוװ ,קורדסיוא אזא
 טנזיוט ףלעווצ ןטכָאשעגסיוא טנַײה טָאה ןאמ רעטנאזָאּפמיא רעקיזָאד רעד --

 .ָאטעג רעד ןופ ןדִיי
 ;רעטיצ א ףא ךעלנע רעמ זיא סע זא ,ּפָאק ןטימ לקָאש א יוזא טיג עדגיוו
 ..?טנזיוט ףלעווצ --
 ןיא טלָאװ עמ יוװ ,סעִיו יד רעטנוא ןקוט ןעמונעג ריא אב ךיז ןבָאה ןגיוא יד

 -עג ןעמונעגּפָא קילבנגיוא ןא ףא זיא סעּפע ןוא ,דמאז ןטָאשעגניירא םעצולּפ יז
 ,עִיר יד ריא אב ןרָאװ

 -סיוא ןיוש ףראד סָאד -- .טרעזאכעגרעביא עדגיוו טָאה --- !טנזיוט ףלעווצ ---
 ?וואלסישטעמ ןאּפ ,ריא טניימ יו ,טכאלש עסיורג א ...טכאלש א יװ ,ןעז

 ןדַיי יד טימ ...טבאלש א --- .טקיטעטשאב וואלסישטעמ טָאה -- ,טכאלש א --
 ןיא ןגָארטעגרעביא זיא םראדצאלּפ רעד .רעטצעל א ,רעקיטליגדנע ןא .גירק א טייג
 -ניא .רעדורב ןשיליוּפ א ןרעזדנוא טעגראהרעד געט יד ןבָאה ייז .גירק א .ָאטעג
 רימ ביוא .טּפאכעג רעדרעמ םעד רימ ןבָאה ,קילג םוצ .ןענָאק ןדִיי יו .סאג ןטימ
 ,רָאי טרעדנוה טכא .עלא .זיײוװקיצנייא ,זדנוא ייז ןלעוװ ,ןעליוקסיוא טינ ייז ןלעוו
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 טימ ,טציא .ןבעג טינ עצייא ןייק ייז טימ ךיז ןענָאק ןוא ייז טימ ךיז ןגָאלש וימ יו
 רעד וצ ןָאטעג קוק א רעדיוװ רע טָאה -- ,ןאמ ןטנאזָאּפמיא םעד טָא ןופ ףליח רעד
 .ןעניוועג ךעלדנע גירק ןקיזָאד םעד רימ ןלעוו --- ,עשזָאל

 טלקַאשעגוצ ןוא ,עשזַאל רעד ןיא קיזנקוק ,ןוואלסישטעמ טרעהעג טָאה עדגיוו
 ;ּפָאק ןטימ דייר ענַײז וצ

 ...דנאלשטייד ןָאק סָאד ..ָאי ---
 ץנאג ,אנעריא ינאּפ עקידענג ,ןענרעלסיוא ייז אב ךיז רימ ןפראד סָאד ןוא --

 ,זדנוא ןופ רערעדעי ןוא ...ריא ןוא ,ךיא ןוא .,ןליוּפ
 יז ,ןואלסישטעמ ףא עשזָאל רעד ןופ קילב ריא טריפעגרעבירא טָאה עדגיוו

 טציא ןיוש טָאה יז ,ָאּפאטסעג רעד ןופ ףעש םעד ןעזעג םיא ןיא טציא ןיוש טָאה
 ,עשזָאל רעד ןיא ןקוק וצ סָאװ טינ רעמ ןיוש טָאה יז ,ןשָארפ ןָאפ םיא ןיא ןעזעג
 -רוא םעד ןליפסיוא טפראדאב טלָאװ יז .טַײז רעקניל ריא ןופ .ריא ןבעל טציז רע
 ,ןשָארפ ןָאפ רעביא יוװ ,יוזא טקנוּפ ןוואלסישטעמ רעביא דרערעטנוא רעד ןופ לייט
 יצ ?וואלסישטעמ ,ריא טימ יוזא רע טדער סָאװ וצ --- טינ ץלא ךָאנ טסייוו יז רָאנ
 ןוא ,זיא יז רעוו ,ךיז ןעוועטנורגרעד ,גנאג אזא טימ ,יוזא ץלא טינ ךיז רע טימאב
 ,טַײקיטכיזרָאפ-טינ א ךרוד .טַײדנָא ןא ךרוד -- ןרילוטיּפאק יז ןעגניווצ םוראיוזא
 -טינ-סָאװ ךרוד ,םיטש רעד ןיא סנאוינ א ךרוד .טכיזעג ןפא קורדסיוא ןא ךרוד
 טָאה רעריא גנוגעוואב רעטסדנימ רעדיוװטעי ןיא ,ןריא רעפטנע ןדעי ןיא ..זיא
 טָאה ןריא קילב ןדעי טימ ,דאשכ א ןפורסיורא ןופ ראפעג יד ריא ףא טרעיולעג
 רעבַא .גָאװ ריא ןטלאהסיוא טעוו'ס יצ ,קידנסיװ טינ ,זַײא ףא טוָאלעג ךיז יז
 טָאה יז ,ךיז ןטכארטאב וצ טַײקכעלגעמ ןייק ןוא טַײצ ןייק טאהעג טינ טָאה יז
 טינ טירט עריא רעטנוא ךיז טָאה זַײא סָאד ביוא ןוא .ךַײלג ןרעפטנע טזומעג
 ןופ טייקלענש רעד בילוצ ןעוועג ,ץלא ןופ רעכעלניישראוו ,סע זיא ,ןכַארבעגנײא
 ,טירט יד זיא-טינילפיוו יז טמאזגנאלראפ .זַײא ןקיזָאד םעד רעביא ףָאלעג ריא
 ,ןעקנוזראפ טרעוו יז ןוא

 טימ טָאה יז רעבָא ,טוורּפעגסױא יז וואלסישטעמ טָאה יוזא זא ,ךעלגעמ
 -ראפ רעטסערג רעד טימ ןוא םיא ףא טקוקעג ןגיוא-רעדניק עקידלושמוא עסיורג
 ,טליפעג סע טָאה רע .גנוקעלּפטנא ןא יװ ,סעיצאילער ענַײז טרעהעג טייקטּפאכ
 ,רענייא וו ,יוזא ןליפ וצ ךיז טכער עשירענעמ יד ןבעגעג ןיוש םיא טָאה סָאד ןוא
 ,ןליפעג עריא רעביא קידנעטשלופ טשרעה סָאװ

 גערפ ןסיז אזא יז רע טָאה -- ?אנעריא ינאּפ ,ןגָאז ריא טעװ סָאװ זיא --
 ענעסַאגראפ ץיה טימ ןוא ענערָאװעג רענעלק יד ןיא קורדסיוא אזא טימ ןָאטעג
 טעװ דלאב טָא ןוא ,רעריא וצ קאב ןַײז ןעילוטוצ רע טעװ דלאב טָא זא ,ךעלעגייא
 ליױמ ןַײז ןסיגפיונוצ ךיז טעװ דלאב טָא ןוא ,סריא וצ גיוא ןַײז ןרירוצ ךיז
 ,.ןריא טימ

 -- ,ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא אנעריא טָאה --- ,וואלסישטעמ ןאּפ ,ןגָאז לעװ ךיא --
 ,,ריא יו ...ָא-עכלעזא ךאס א ןבָאה טפראדאב טלָאװ ןליֹוּפ זא

 ןופ ןעמוקנָא טנַאקעג טָאה סָאװ ,עיצקאער עכעלגעמ יד ןדיײמסיוא יידעק ןוא
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 עשזָאל רעד וצ לָאמאכָאנ םענָאּפ ןטימ טעוװוערעקעגסיוא ךיז יז טָאה ,טַײז ןַײז
 ,ןשָארפ ןָאפ ףא ,ָאּפאטסעג ןופ ףעש םעד ףא ןקוק ןעמונעג דָארג ןוא טקעריד ןוא
 ,ןוואלסישטעמ ןופ ןצישאב ךיז םעווקאב ןעוועג ריא זיא םעד טימ ןוא

 טעז ,סע טסייה ,יוזא טָא ,ןשָארפ ןָאפ ןעזעג ךעלקירדסיוא טציא טָאה עדגיוו
 ןיא טָאה יז .גָאט ןייא ראפ ןדִיי טנזיוט ףלעווצ ןטכָאשעג טָאה סָאװ ,שטנעמ א סיוא
 אב טריפעגכרוד .םיא ןופ ּפָא יז טלייט סָאװ ,ץנאטסיד יד ןטסָאמענּפָא ךיז אב ּפָאק
 טלָאװ יצ ,ןגיווועגסיוא ןוא םיא ןוא ךיז ןשיוצ עיניל עכַײלג א קנאדעג ןיא ךיז
 ןייא טימ םיא ןיא ןפערט ,עיניל רעכַײלג רעד טיול ,ץנאטסיד אזא ףא טנָאקעג יז
 ןרעגלאוו ךיז טעװ רע זא ןוא ,סָאש ןייא טימ םיא ןיא ןפערט טעװ יז זא ןוא, .סָאש
 םעצולּפ יז טָאה --- ,טסימ ןקיצומש עמאס םעניא עטָאלב רעד ןיא דרע רעד ףא
 טנזיוט ףלעווצ יד ןופ רעצעמע טעװ -- ,רעטיצ ןטכַײל א טימ ןָאטעג טכארט א
 ןסירעגּפָא טינ טָאה יז *!ןרעװ קידעבעל ,ןטכַאשעגסיוא טנַײה טָאה רע סָאװ ,ןדָיי
 לָאז רע .ןוואלסישטעמ וצ גנורעראפ ריא ןופ ןעמָאנ ןיא עשזָאל רעד ןופ ןגיוא יד
 סָאװ ,ןאמ ןטנאזָאּפמיא םעד טָא ראפ גנורעראפ טימ לופ ךיוא ןיוש זיא יז יו ,ןעז
 -סישטעמ ,רע סָאװ ,ראפרעד זיולב גנורעראפ טימ לופ זיא יז .עשזָאל רעד ןיא טציז
 ,ןגיוא עריא ןיא טביולעג יוזא םיא טָאה ,וואל |

 טנייה טָאה סָאװ ,ןאמ רעטנאזָאּפמיא רעד ,סיוא רע טעז ,סע טסייה ,יוזא טָא --
 ,ןדיי טנזיוט סקעז -- טַײצ א טימ קירוצ ןוא ןדִיי טנזיוט ףלעווצ ןטכָאשעגסיוא
 יד ףא .קױר זיא רע .ןדיי עלא ןעליוקסיוא רע טעװ טַײצ א טימ רעטעּפש ןוא
 טימ טקוקעג רע טָאה ,רעמונ רעייז שזעגאמ ןפא טליּפשעגּפָא ןבָאה סָאװ ,ךעלדרעפ
 ,שטיוועסוראה וואלסישטעמ ,רעלאוואק ריא יװ ,סערעטניא רעמ טימ .סערעטניא
 יד קידנערישטש ,טכאלעג טָאה רע .ןלָאװקעגנָא רע טָאה "אכומ , טעלטא םענופ
 ,זיא "רעמונ-אכומ, רעקיזָאד רעד .עָאנאה סיורג טאהעג ,קיטנָאק ,טָאה רע .ןייצ
 ןרעווש םעד ךָאנ טכאנרעדפא לָאז רע .םיא ראפ לעיצעּפס ןרָאװעג טכאמעג ,קיטנָאק
 יד לסיב א ןעיירפאב .ןעורּפָא לסיב א ןענָאק ךיז ןדִיי ןטכעש ןופ טעברא גָאט
 .טימעג םעד ןרעטפולסיוא קיטסַײג ךיז ןוא ךעיומ םעד ןופ טַײקטגנערטשעגנָא
 רע .ענואל רעטוג ןיא עקידרעטַײװ סָאד ןָאט עיגרענע רעשירפ טימ ןענָאק לָאז רע
 -גייר עַײש ,..ןטאט ריא טעגראהעג טינ ךָאנ טָאה רע ...ןָאט וצ ליפיוזא ךָאנ טָאה
 ווייל רעקעטָאילביב םעד ,ןטאט סקעװאלס טעגראהעג טינ ךָאנ טָאה רע ...דלָאג
 -יוזא ןאראפ ךָאנ זיא ָאטעג רעד ןיא ןוא .ןיילא גנוניוװ רעייז ןיא זיולב ...רעלדנאס
 ןייא ראפ ךָאד טָאה רע ?טעגראהעג ךיוא ןיוש ייז רע טָאה רעשפע ןוא ...רעזַײה ליפ
 יז טסייוו --- ,רעדניק יד ?טסיײיוװ רעװ ...ןדַיי טנזיוט ףלעוװצ ןטכָאשעגסיוא גָאט
 ןקניטלא םעד טימ .סרערעל יד טימ .עלא .ןטכָאשעגסיוא רע טָאה -- ,סיוועג ףא
 ,קירנעה

 רָאנ ,זדלאה םוצ זיב ץכערק א וצ ריא טייג סע ןוא ,טקוק יז ,עדגיוו ,טקוק יז
 ,ץכערק םעד ,רענייב יד ןיא קירוצ םוא םיא יז טרעק גנוגנערטשנָא רעסיורג א טימ
 קורדסיוא ןא יו ,ּפָא םיא טצאש וואלסישטעמ סָאװ ,ּפָאק ןטימ לקָאש א רָאנ טיג ןוא
 ;גנורעדנווואב ןופ
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 עשידִיי יד טעליוקעגסיוא טָאה סָאװ ,רעד סיוא טעז ,סע טסייה ,יוזא טָא --
 ןַײז טימ רָאנ -- ,טנאה רענעגייא רעד טימ ,עלילָאכ ,טינ ..ָאטעג רעד ןופ רעדניק
 ייווצ יד טימ ,עשזַאל רעד ןיא ,ָאד טציז רע יװ ,סיוא רע טעז יוזא טָא ,,.טסַײג
 ענעגיוצעגפיונוצ ענַײז ףא ןוא ,רידנומ םענופ עלעשעט ןרעטנוא ןציירק עגרעזַײא
 םענופ טראּפשעגפוא בלאה םיא אב ויא ליומ סָאד .לכיימש א םורא טכירק ןּפיל
 ליוו רע ,ןגינעגראפ םעד ,ןסע ,ךיז טכאד ,םיא ליוװ רע .טָאה רע סָאװ ,ןגינעגראפ
 יד ףא ליומ ןיא ןַײרא םיא טכירק לכיימש רעד ןוא ,ןָאט ַײק א ,ךיז טכאד ,םיא
 -נאזָאּפמיא רעד טָא ,טשינרָאג ,ךיז טכאד ,טקנעדעג רע .ןייצ עטערישטשעגסיוא
 יז טעליוקעגסיוא טָאה רע זא ,טינ עליפא ,ךיז טכאד ,טקנעדעג רע .ןאמ רעט
 .,?רעדגיק סיוא טעליוק עמ ןעוו ,טסעגראפ עמ זא ,ךיז טקיש .ָאטעג רעד ןופ רעדניק
 טָאװ ,ראפרעד ךעלגעמ .טקנעדעג טשינרָאג טלָאװ רע יו ,סיוא טעז רע רעבָא
 טעליוקעגסיוא רע טָאה ןדִיי טנזיוט ףלעווצ יד רעבָא .גנאל ןיוש ןעוועג זיא'ס
 סיוא רע טעז ,"אכומ, טעלטא םעד וצ קידנעלכיימש ,ךָאד ןוא .רעּפיקמָאי .טנַײה
 טעליוק עמ ןעוו ,טסעגראפ עמ זא ,ךיז טקיש .טיג ךיוא סָאד טקנעדעג רע יו ,יוזא
 -:אזָאּפמיא רעד ,טגיילעגפוא יוזא זיא רע ?גָאט ןייא ןיא ןדִיי טנזיוט ףלעווצ סיוא
 םאגאה ,שוילּפ ןטיור ןרעווש טימ טריּפארד זיא סָאװ ,עשזָאל ןַײז ןיא ,ןאמ רעט
 יד רעבָא ,טיוק-ןדרעפ ןופ ךעייר ןטימ טּפאזעגנָא ןוא קיבױטש זיא שוילּפ רעד
 -קידסעכלאמ ןאמ ןטנאזָאּפמיא ןקיזָאד םעד טכאמ עשזָאל רעד ןופ גנוריּפארד
 ,םאר רעסיורג א ןיא ןסעזעג טלָאװ רע יו ,עשזָאל רעד ןיא סיֹוא טעז רע .סיורג
 -ץגסיוא ,טערטרָאּפ א יװ טציז רע .שוילּפ ןטיור ןרעווש טימ ןגָאלשאב זיא סָאװ
 רע סָאװ ,טעברא רעד ראפ ןטסנידראפ ןוא ןעגנונעכייצסיוא ענַײז עלא ןיא טצופ
 -ואנאפ ראּפש א ךיז ןביג טָא ,ליומ סָאד טערטרָאּפ םאב ךיז טנפע טָא רָאנ .טוט
 טערטרַאּפ םענופ ליומ םעד רעביא ךירק א טיג טָא .ןפיל ענעגיוצעגפיונוצ יד רעד
 -רָאּפ רעד ןוא ,ליומ םענעפָא םעניא ,?כיימש רעד ,ןַײרא רע טכירק טָא ,לכיימש א
 יד ּפָארא ךיז טזָאל טָא .ךעלגעוואבמוא טציז רע .טינ ךיז טריר ןצנאגניא טערט
 ןגָאלשאב זיא סָאװ ,םאר רעד רעטנוא ,ןטנוא ,ץעגרע ןיא טערטרָאּפ םענופ טנאה
 טעפנַאק א טימ קירוצ ףוא ךיז טבייה ןוא ,גנוריּפארד רענעשוילּפ רעטיור טימ
 ךיז ןביג טָא ,ליומ ןקידנעלכיימש ןטנפעעגפוא ןיא ןַײרא טעפנָאק םעד טגייל ןוא
 ,גנולש א ןוא סעלסאי יד טימ יירד א ןוא .געוואב א ןפיל ענעגיוצעגנַײא עדייב יד
 טָא .ןגיוצראפ ליומ סָאד .ךעלגעוואבמוא רעדיוו זיא טערטרָאּפ רעד .סיוא -- ןוא
 יד רעביא ,לכיימש רעד ,רע טכירק טָא .לכיימש א ףא רעדיװ סע ךיז טנפעעצ
 טקנעדעג רע .קִיור זיא רע .טשינרָאג טקנעדעג טערטרָאּפ רעד ןוא .רע טכירק ןּפיל
 רע .עשזָאל רעטריפארדראפ רעד ןופ םאר רעד ןיא טסאפעגנייא יוזא קידנציז ,םינ
 ,טעליוקעג טָאה רע זא ,טינ ךיז רע טעװ ןענָאמרעד ןוא .ןגרָאמ ןענָאמרעד ךיז -טעוו
 ןליפסיוא םוצ ...ךאס א רעייז ...ךאס א ךָאנ טָאה רע .ךָאנ ןעליוק ףראד רע זא רָאנ
 ,..ץיירק א ךָאנ ןעמוקאב ףא עמרָאנ ןַײז

 ןוא ןוואלסישטעמ ףא ךיוא ןגוא יד רעביא עלַײװ א ףא ךָאד טריפ עדגיוו
 -ץטסַײגאב ריא ןעזסיורא לָאז רע ,גיוא יד טימ לטניּפ ןקידנעלכיימש א טיג
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 א יז טיג ןגיא עטכאמראפ טימ ןיוש ןוא ,ןאמ ןטנאזָאּפמיא םעד טָא טימ גנור

 ;טכארס

 יז ףראד םיא רעביא סָאװ ,טאק רעד ,סיא רע טעז ,סע טסייה ,יוזא טָאק

 -עגסיורא םיא טָאה דרערעטנוא יד סָאװ ,לייטרוא םעד .לייטרוא םעד ןליפסיוא

 יז זיב .ןסעגראפ טינ ןיוש םיא טצוװ יז .טקנעדעגראפ ןיוש םיא סטָאה יז .,ןגָארט

 עטצעל יד ןַײז טעװ סָאװ ,שינעגעגאב רענעי ףא ןפערט טינ םיא טימ ךיז טעוװ

 ."ןסעגראפ טינ ןיוש םיא טעוװ יז .,,ייז ןופ םענייא ראפ

 -- .ןגיוא יד םיא וצ סיוא יירד א עדגיוו טיג -- ,וואלסישטעמ ןאַּפ ,ָאי --

 ןיולב עליפא ןוא ,,ןטכארטכָאנ ךיז טזָאל סָאװ ,סניווא ןאראפ םיא ןיא זיא סעּפע

 ..ךיז רע טקנעדעגראפ ךעלרעסיוא

 םעד טימ זא ,ןעדגיוו ץלָאטש טימ טגָאזעג וואלסישטעמ טָאה טלמעד טשרע

 זא ,טנאקאב טנעָאנ ץנאג ,ואלסישטעמ ,רע זיא ןאמ ןכעלנייוועגרעסיוא ןקיזָאד

 ןַײז ןיא טפָא ןעניפעג ךיז טַײהנגעלעג יד טָאה ןוא טפָא םיא טימ ךיז טפערט רע

 ,טפאשלצעזעג

 .סערעטניא ןזיוועגסיורא עדגיוו טָאה -- ?ךעלטמא ---

 ןָאטעג קנווו א ריא וואלסישטעמ טָאה רעפטנע ןא טָאטשנָא

 ,ירימ ףא לקָאניב םעד טלעטשעגנָא טלאה רע יוװ ,אנעריא ינאּפ ,קוק א טיג --

 ..טנעקרעד ,ךעלניישראוו ,ךימ טָאה רע

 טצונאב ךיז עדגיוו טָאה -- ?וואלסישטצעמ ןאּפ ,רימ ףא רע טקוק רעשפע ןוא --

 .גנאג ןשיטעקָאק א ןכאמ טיַיקכעלגעמ רעד טימ

 םיא טָאה רע רעבָא .רעפייא ןָאטעג ץנאלג א טָאה ןגיוא יד ןיא ןוואלסישטעמ אב

 :טלביימשעגסיוא ךַײלג

 -אטסעג ןופ ףעש םעד ראפ טנערוקנַאק רעכאווש וצ א ךיא ןיב ,ךעלריטאנ --

 יד ןיא סעמע םעד ןקוק ביל בָאה ךיא ..,שָארפ ןָאפ רערויפנעפורג םעד ראפ ...ָאּפ

 רעבָא .ןטסעמראפ לָאמא םיא טימ רעשפע ךָאנ ךיז לע ךיא ..,אנעריא ינאַּפ ,ןגיוא

 ..לייוורעד

 ןאּפ ,לארענעג א ןַײז וצ ןבערטש טאדלַָאס רעדעי ףראד לַײװרעד .,,,?ייוורעד --

 ..וואלסישטעמ

 ןופ גנוריּפארד רעטיור רעד ףא קידנקוק ,טכארטראפ ךיז טָאה וואלסישטעמ

 :עשזָאל רעד

 יו יוזא ,ןציז ךיוא לעװ ןוא ..,ךיוא לארענעג א ןַײז לָאמא ךָאנ ךיא לע רעשפע ---

 עטלעטשראפ א בלאה ףא ,שוילפ ןטיור טימ עטריּפארדראפ א ,עשזָאל רעד ןיא ,רע

 ,ענייש אזא ,יורפ עגנויי א טצװ קנעב עקיזָאד יד ןופ ןוא .גיוא קיטַײז א ןופ

 טימ ןוא .,,רימ ןופ ןגיוא יד ןסַײרּפָא ןענָאק טינ ןוא עשזָאל רעד ןיא ןקוק ,ריא יו

 -רעביא יד ןגָאזסיורא ןצעמע ףא ןדנעװּפָא ךיז עלַײװ רעדעי גנורעדנווואב ָא-אזא

 רע טָאה -- ,אנעריא ינאּפ ,ןגָאז ךייא ףראד ךיא שטסָאכ ..,לייוורעד רעבָא ..,גנובעל

 ןכעלגעמ א ןעזרעד ךַײלג םעד ןיא טָאה עדגיוו ןוא ,קירוצ ףא טּפאכעג םעצולּפ ךיז

 -- ,ןגָאז ךייא ךיא ףראד -- ,טַײז רעדנא ןא ךרוד יז ןפיילשראפ ןלעװ ןופ קוירט
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 סיורא רע טזַײװ לָאמ עלא טינ ןוא קידנעטש טינ זא -- ,טרעזאכעגרעביא רע טָאה
 ןענרעל רימ .רימ יוװ ,ןשטנעמ עכלעזא ליּפשַײב א ראפ ןעניד ףראד סָאװ ,סניוזא
 -נאפ ןוא טיײקשירעדניפרעד עכעלפיירגאבמוא ,ךאפנייא ,זיא סָאד רעדָא ...ךָאד ךיז
 .?שטנעמרעביוא ןכעלקריוו א ןופ עיזאט

 :ןרעיוא ןוא ליומ טלעטשעגנָא טָאה עדגיוו
 ,..רוגיפ אזא ..?ךעלקריוו --
 וואלסישטעמ טָאה -- ,רעהראפ א ףא םיא אב ןעוועגַײב טנַײה ךיא ןיב טָא --

 -ראהרעד טָאה סָאװ ,דִיי םעד רעביא רעהראפ א ףא -- ,קנאדעג ןַײז טריטנעמוגרא
 טינ רימ טעװ ריא .,..קאילָאּפ א --- ייז ןופ רענייא ...ןשטנעמ ייווצ ָאטעג ןיא טעג
 םעד טלעטשעג טָאה שָארפ ןָאפ עגארפ א ראפ סָאװ ,ןגָאז ךַײא לע ךיא ןעוו ,ןביילג
 ףדיי

 ,ןָאטעג ּפאכ א עדגיוו ךיז טָאה --- ?עגארפ א ראט סָאװ --
 ןפא רעטצנעפ ןכרוד קידנקוק ,טגערפעג םיא טָאה רע זא ,רָאפ ךַײא טלעטש --

 ...סנקלָאװ יד םיא ןלעפעג'ס יצ ,למיה
 ?יוזא רָאג --
 ךיז טָאה םיא ןוא רעטצנעפ ןיא טקוקעג טַײצ עצנאג יד טָאה דִיי רעד לַײװ --

 ..למיה םעד ךָאנ ...טיײהיײױפ ךָאנ טקנעב דיי רעד זא ,טכאדעגסיוא סיוועג
 ןוא ןָאטעג טסוה א טָאה יז ,לגרָאג םוצ עמזאּפס א ןעגנאגעגוצ זיא ןעדגיוו אב

 ,לויקידיר ריא ןופ עלעכיט ענעטסיטאב סָאד טּפאכעגסיורא
 רעד ןעוועג זיא ירפרעדניא טנַײה ...ךָאנ טבעל רע זא ,ךעלגעמ זיא ,סע טסייה

 ןופ ּפָארא ןָאק עמ .למיה םוצ רעטצנעפ ןיא טקוקעג טָאה רע ...סנקלָאװ .רעהראפ
 ...רעהראפ םאב ןעוועג ךיוא זיא טאק רעקיזָאד רעד .ןעניז

 יד ריא טיג סָאד ,לויקידיר ןיא קירוצ עלעכיט ענעטסיטאב סָאד ןַײרא טגייל יז
 לייוו א ףא ,ןוואלסישטעמ ןופ םענָאּפ סָאד קילבנגוא ןא ףא ןטלאהאב טַײקכעלגעמ
 -ופ סָאד גנאל טרָאד ןכוז טמענ ,לויקידיר ןיא ,םענָאּפ סָאד ,ןַײרא סע יז טבָארג
 רעדנאנאפ יז טנפע ,ןוואלסישטעמ וצ ךיז קידנעװערעקסיוא טינ ,ןוא עלעטכאש-רעד
 ןיא ךיז ףא טקוק ןוא ןיק םעד ןוא זָאנ יד םאזגנאל טרעדוּפ ,עלעטכאש-רעדוּפ סָאד
 זא ,ךיז טכאד ריא .םענָאּפ טרעצענּפָא ןא ריא ףא טקוק עלעגיּפש ןופ .עלעגיּפש
 ףא טקוק טציא .טרעדנעעג קידנטַײדאב ךיז יז טָאה גָאט ןקיטנַײה םעד ראפ זיולב
 -ראפ ,פיל עטשרעבייא ענעגיוצעגנָא ןא ,םענַאּפ טרעצעגּפָא ןא עלעגיּפש ןופ ריא
 ,ּפיל רעטשרעבייא רענעגױצעגנָא ןא טימ ,יוזא ןוא ,רעדוּפ ךאס א טימ טעשָארָאּפ
 -גוווראפ דארג ןטסכעה םעד טימ גָאז א יז טיג ,עלעגיּפש ןופ ךיז קידנדנעװּפָא טינ
 ;גנורעד

 ..גנאג רעכעלנייוועגרעסיוא ןא ,ךעלקריוו ,,?סנקלָאװ --
 וצ טיירדעגסיוא ךַײלג ךיז ןוא עשזָאל רעד וצ ןָאטעג קוק א טָאה וואלסישטעמ

 טָאה וואלסישטעמ .ךיז טרעדוּפ יז ןעוו ,סיוא טעז יז יוזאיו ,ןעז לָאז רע ,ןעדגיוו
 קידנציז ,קריצ ןיא ,ָאד ,טציא ןוא .טעלאוט רעייז ןכאמ יז ןעוו ,ןעיורפ ףא ןקוק ביל
 טכידעג ריא טעזרעד ןוא ןגינעגראפ םעד ןופ ןגָאזּפָא טינ ךיז רע ןָאק ,ןעדגיוו ןבעל
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 ףא ןרעטש ןפא רעדוּפ עלעסיב א ,זָאנ עכעלסַײװ א לסיב א ,םענָאּפ טרעדוּפעגנָא
 ףיט רעד ןיא עיורג עסיורג רָאּפ א ,ןטעלגוצרעדנאנאפ קיסעמכַײלג סע ךָאנרעד
 רעקיטַײז טימ סיורא טייג } םענייניא ןעמעלא םעד ןופ ןוא ,ןגיוא ענעטלאהאבראפ
 ;גנורעדנוווראפ רעקידעכרוא-וועגא

 ..עיזאטנאפ עכעלפיירגאבמוא ,ךעלקריוו ...סנקלָאװ --
 טרעדוּפ םעד טימ סָאװ ,ףָאטש עלעקיטש םעד ןופ רעדוּפ יד זָאלב א ךָאנ טיג יז

 א ןיוש ריא טיג וואלסישטעמ ןוא ,קילב סוואלסישטעמ ךיז ןופ ּפָא טדנעוו ,ךיז יז
 ריא ןופ טלעטשעגסיורא סָאװרָאנ םיא טלָאװ יז יו ,לָאק אזא טימ טַײז רעד ןופ גָאז
 ;ראודוב

 -רערעטנוא ןא ןופ רעהראפ א ףא זא ,אנעריא ינאּפ ,רָאפ ךַײא טלעטש ריא --
 וואלסישטעמ ,ךיא לעטש ,ןשטנעמ ערעזדנוא ייווצ טעגראהעג טָאה סָאװ ,דָיי ןשיד
 ?טנקלָאװ יד םיא ןלעפעג יצ -- :עגארפ ָא-אזא ,שטיוועסוראה

 ןיוש עדניוו טָאה --- ...קיטראנגייא ...לעניגירַא רעבָא ...ךעלפיירגאבמוא ---
 ןבָארגעגניײרא רעדיוו ךיז ןוא רעדוּפ רעד ןופ לטנאמ ריא ןעשָארָאּפמורא ןטלאהעג
 ןטנאזַאּפמיא םענעי ףא ןוא עשזָאל רעד ףא טַײז רעד ןופ קידנקוק ,טרָא ריא ןיא
 לייוורעד ,לייטרוא םעד ןליפסיוא ןביױהעגנָא ןיוש יז טָאה םיא רעביא סָאװ ,ןאמ
 --- ,םיא ןוא ךיז ןשיווצ ץנאטסיד יד טַײײצ עצנאג יד ןיוש טסעמ יז סָאװ ,םעד טימ
 -- .טרעזאכעגרעביא ,עגיה ןייק טינ ןצנאגניא ןיוש ,יז טָאה --- ,קיטראנגייא רעייז
 טַײקיטראנגייא עקיזָאד יד ,וואלסישטעמ ןאּפ ,ריא טרעלקרעד עשז סָאװ טימ זיא
 ?סנקלָאװ יד טימ

 סָאװ ,רָאילגנָאשז ןפא ןוא שזענאמ ןפא ןָאטעג קוק א רע טָאה --- ,ןיימ ךיא ---
 טימ קירוצ טּפאכעג ייז ןוא רעלעט ענעַײלעצרָאּפ ךייה רעד ןיא ןפרָאװעג טָאה
 ךיוא ,קיטנָאק ,זיא סָאװ ,ןעדגיוו ףא קילב ןטייווצ א ןוא ,טַײקלענש רעזָאוטריװ
 -סימ עקיזָאד יד זא ,ןיימ ךיא --- ,טסנוק רעשירָאילגנָאשז רעד ןופ טקיצנא ןעוועג
 עיזאטנאפ רעד ןיא םיא אב ןעמיוושפוא טנַאקעג טָאה סנקלָאװ יד טימ שינעייטשראפ
 דרָאמ א .קאילָאּפ א רעביא ןעמוקעגרָאפ זיא ןכערבראפ סָאד לַײװ ,ראפרעד רָאנ
 ןעוו ,ןדיײס ,סקעדָאק-ףָארטש ןשישטַײד םעד ןיא ןיײרא טינ טייג קאילַאּפ א רעביא
 ןוא רעלעניגירָא ...אזא ךיז טרעלקרעד םעד טימ רָאנ ןוא ,דָיי א טייגאב דרָאמ םעד
 טימ םיא טָאה רע ...סנקלָאװ ...רעכערבראפ םעד רעביא רעהראפ רעקיטראנגייא
 ?סעקנידנָאלב םיא ןלעפעג יו ,ןגערפ טנַאקעג גלָאפרעד ןבלעז םעד

 -גוװאב ןוא םענָאּפ ריא ףא ליפעגטימ ןקירדסיוא טימאב ךיז טָאה עדגיוו
 -אב טָאה סָאװ ,סניוזא סעּפע ךָאנ ןוא טַײקיניזפיט סרעלאוואק ריא ףא גנורעד
 -מָאק ןטקערידמוא ןא ראפ טַײקראבקנאד ענעדיישאב ןכיירטשרעטנוא טפראד
 ,טנעמילּפ

 ...סעקנידנָאלב ---
 .יד ,טקידנעעג ןעוועג זיא םארגָארּפ יד יװ ,ןקוקמורא ןזיוואב טינ ךיז טָאה יז

 ,טסוּפ --- עשזָאל
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 -יצילַאּפ רעד זיב סאג רעד ףא טַײצ קיטש א טיירדעגמורא ךיז טָאה שועדאט
 ָאטעג ןיא ןרעקמוא ןווורּפ ךיז רע לָאז יצ ,ןסילשאב טנַאקעג טינ ךיז ןוא עדנוטש
 ,ירפרעדניא זיב טָאטש ןיא ץעגרע ןטלאהרעביא ךיז רע לָאז יצ ,ןיוש

 ;ּפָאק ןיא ןקיּפ וצ טרעהעגפוא טינ םיא טָאה'ס
 ןוא ןבייהפוא ךיז קידמעצולּפ ןַײז טיײקטכארטאבמוא ןא ןעוועג זיא רעשפע

 -עגסיוא טינ ךָאד זיא'ס .סאג רעד ףא ןיוש טאמיק "טנוזעג-ייז, םעד טימ קעווא
 ףיוא זיא ,קאשזדיּפ ןַײז טימ ןערָאּפ ןעמונעג ךיז טָאה יז סָאװ ,סָאד זא ,ןסָאלש
 רעטנעַאנ א קיטיינ רעייז טציא ריא זיא'ס זא ,ןליפרעד לָאז רע ,םעד בילוצ ןעוועג
 בילוצ עקאט רעשפע ןוא ...ןיילא ןבַיײלב וצ רעווש דניצא ריא זיא'ס זא ...שטנעמ
 ,קידגליוו-טינ-קידנליוו ,לָאז רע זא ,ןעמוקסיוא לָא;ס ...ןטלאהראפ ךיז לָאז רע ,םעד
 ,קידגסיוו טינ ,סאג רעד ףא םורא ךיז טיירד רע ןוא ...ןביילבראפ וצ ןעגנוווצעג ןַײז
 ...עדנוטש-ייצילַאּפ רעד ראפ ןטונימ עטלייצעג ...ןָאט וצ ךיז טימ סָאװ

 ?ןָאטעג גָארט א םיא סע טָאה סָאװ
 ךָאנ טרעה רע ...ןגיוא עטזָאלעגּפָארא-בלאה סעדגיוו ּפָא טינ םיא ןופ ןטערט סע

 :ןבעגעג םיא טָאה יז סָאװ ,גערפ םעד ץלא
 ?רעטייוו סָאװ ןוא ---
 סָאװ ןואע; -- טגערפעג ןַײרא טלעװ רעד ןיא םאטס טינ םיא ךָאד טָאה יז

 טינ ,ןגיוא עריא ןופ קורדסיוא םעד טינ ןענאטשראפ טינ טָאה רע ןוא ..,"?רעטַײװ
 יז טָאה עמ זא ,ךעלגעמ ךָאד זיא'ס ןוא ...יירעקרָאװ עליטש-ןביוט ענעגייא ריא
 "עגרעביא ריא טָאה קעטעמ יװ ,םעד ךָאנ ...ןיילא ןזָאל טרָאטעג טינ ףאפנייא טציא
 ...ןקעוואלס ןגעוו עידעי יד ןבעג

 ;ּפָאק ןטימ ןָאטעג יירד א ןדירפוצמוא טָאה רע
 -רעביא ?ןיילא רע ןוא .קעווא ןוא --- ערוסב יד טגָאזעגּפָא ריא טָאה קעטעמ --

 ףערטאב א ןבָאה ןָאק סָאװ ,באטש ןשידרערעטנוא םענופ עבאנפוא יד ריא ןבעגעג
 לָאז יז ,טזָאלעג ךָאנ טָאה רע ןוא .קעווא ךיוא ןוא -- ,ןבעל ריא יו ,רעקינייו טינ
 יוזא .גָאט ןטוג א ןוא --- גנולעטשאב יד טליפעגסיוא .קָאר םעד ןכאמ טכערוצ םיא
 עלא ןגעק ,רע טלָאװ טציא דָארג --- ,טקיּפעג ןיילא ךיז רע טָאה --- ,סע ךיז טמוקאב
 רש טלָאװ ,טינ לָאמנייק יו ,טציא דָארג -- ,ןטעקיטע עשלאפ ןוא ןטַײקכעלגנידאב
 ראפ קעטייוו םעד ןגָארטרעבירא ריא ןפלעה ...ריא טימ ןבַײלב ןעוועג טפראדאב
 ריא טייטש סָאװ ,עבאגפוא רעד ןיא ןכיילקרעדנאנאפ ךיז ןפלעה ריא ןוא ןקעוואלס
 ןביילב ...ןבעל ןיא ןלאפעגסיוא ריא זיא סָאװ ,ןטסקיטכיװ עמאס םעד ןיא -- ,רָאֿפ
 ריא יו ,שיצאזינאגרַא עשידרערעטנוא יד לָאמעלא ףא ןליפרעד לָאז יז ןוא ,ריא טימ
 ..עכעלבייל א .ענעגייא ןא עריא יוו ,עכַאּפשימ

 ףיז טָאה טייקלקנוט עקיטנװַא יד .טקורעג ךיז ןבָאה רעגייז ןפא סרעזַײװ יד
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 זייווכעלסיב ןרָאװעג ןענַײז ןסאג .לשנש רָאנ ,טקרעמאבמוא טָאטש רעד ףא טצעזעג

 ,טקיריילעגסיוא

 ןַײז ןופ סאּפש א ןכאמ ןוא ןעדגיוו וצ קירוצ ןרעקמוא רעשפע ךיז רע לָאז

 ןעגנערבראפ ןיֹוש יוזא ןוא .,.ריד טינ ,רימ טינ -- יוזא סיורא ןוא קָאר םעד ןּפאכ

 .ָאטעג ןיא קירוצ ןבייהפוא ןענָאק ךיז טעװ רע זיב ,ריא טימ

 .ןָאטעג גערפ א ןיילא ךיז רע טָאה --- ?סָאװ זיא ---

 טוט רע ןעוו ,טוג רעייז ןעוװעג טלָאווס זא ,טכארטעג רע טָאה עלייוו ןייא

 טנייוואב ..טנייו ןוא רעמיצ ןיא ךיז אב סיוועג טציא טרָאד טגיל עדגיוו ...יוזא

 ןעמענאב וצ רעווש סיוועג ריא זיא'ס ןוא ..טלעוו שצנאג יד טנייוואב ...ןקעוואלס

 רע ..באטש ןשידרערעטנוא םענופ טכארבעג ריא טָאה ,שועדאט ,רע סָאװ ,סָאד

 ןפא ןָאטעג קוק א טָאה רע .קירוצ ןרעקמוא ךיז טגנידאבמוא טפראדאב טלָאװ

 :רעגייז
| 

 ..טעּפש ---

 .יעקערטש עשּפיה א ןיינּפָא ןזיוואב ןיוש רע טָאה גנוניווװו סעדגיוו ןופ ןוא

 ,ןטכארטאב טלעטשעגּפָא עלַײװ א ךיז רע טָאה --- *?ָאד ךיז רע טניפעג עשז וו

 רעדנא ןא ןופ טַײװ טינ זיא רע זא ,טּפאכעג ךיז ןוא ,רעטַײװ ןָאט וצ טָאה רע סָאװ

 -יּפסנָאק סיקסלאווָאק וואלסעלָאב זיא ןענאדנופ טירט יירד ...עריד רעלאגעלמוא

 .רעהא ןּפאכניירא ךיז גָאט ןופ ךעשעמ ןיא ןסעגראפ רָאג טָאה רע .עריד עוויטאר

 ךיז רעדָא ןוואלסעלָאב וצ :רעטרע עדייב ןגיווועגסיוא שועדאט טָאה קילבנגיוא ןא

 .י?ןעדגיוו וצ ,קירוצ ןרעקמוא
 ןיילא רע טָאה ךָאד .ןיהא ןסירעג ךיז םיא ןיא ץלא טָאה --- ,"ןעדגיוו וצ סיוועג;

 ,ןטנעמוגרא עטצעל יד טלעטשעגנָא
 םענופ טיוט ןגעוו עידעי רעד ךָאנ ..?ןיילא ןַײז טציא דָארג יז ליו רעשפע ןוא

 -סיוא ןרעטש טינ ריא לָאז רענייק זא ,ןעמ ףראד רעשפע ...ןשטנעמ ןטנעָאנ עמאס

 ןגעוו קנעדנָא ןטימ זיולב ןעייווצניא ןַײז טציא יז ליוו רעשפע .קעטייוו ריא ןענייוו

 טָאה --- ,"יוזא סיוועג .ָאי ,ָאי; .ייײברעד ןַיז טינ רָאט רעטירד א ןוא ...ןקעוואלס

 ןקיזָאד םעד ןטלאהעגרעטנוא טַײקשירַָאגעטאק רעצנאג רעד טימ ןיוש שועדאט

 ,גנוטכיר רעד ןיא טַײקרעטצניפ רעקיטנוװָא רעד ךרוד קידנבעג קוק א ,ןוא קנאדעג

 ,ןוואלסעלָאב וצ קעווא רע זיא ,ןעדגיוו וצ טריפ סָאװ

 יוזא -- .ואלסעלַאב טנגעגאב ץראה טיירב א טימ םיא טָאה -- ,טסאג א --

 טינ םענייק טסָאה .רעמיצ ןטייווצ ןיא ןיירא םוק ..ךעלרעפעג לסיב א ..?טעּפש

 ?סאג ןיא טקרעמאב
 ןשועדאט טריפעגכרוד ןוא לָאמאטימ ןגארפ עלא טלעטשעגּפָא טָאה וואלסעלַאב

 .רעמיצ ןטייווצ ןיא

 זיא טכאנ ןייא .קיטכיזרָאפ סרעדנוזאב ןעוועג וואלסעלָאב זיא טנוװָא םענעי ןיא

 -ָאלאיב ןופ טרעקעגמוא סָאװרָאנ ךיז .שטיווָאמאדא עינאפעטס ןעוועג םיא אב ןיוש

 ,ָאטעג רעקָאטס
 ןופ סעיצקנופ יד טאהעג טָאה עריד עוויטאריּפסנָאק סיקסלאווָאק וואלסעלָאב
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 ןוא קעווא טרָאפ עמ ןענאוונופ ןוא טמוק עמ ןיהוװ ,לכלאזקָאװ ןשידרערעטנוא ןא
 עמ ןשיליופ א ןופ ןוז א .ןטייווצ םעד ףא טורשראמ ןייא ןופ רעביא טגַײטש עמ
 רעוועשראוו עטסקיטכיװ יד ןופ רענייא ףא טעבראעג טָאה סָאװ ,רעטעברא-לאט
 ךיז עיציזָאּפ רעוויטאריפסנָאק רעקיזָאד רעד ןופ וואלסעלָאב טָאה ,ןקירבאפ-ןפָאװ
 שועדאט ןעוו .רעטעראפ עשידנעלרעטָאפ יד טימ יא ,ןשטַײד יד טימ יא ןגָאלשעג
 רעוועשראוו יד ףא ןליוּפ טקידייטראפ ןליוק עטצעל יד טימ ןבָאה רעדנאסקעלא ןוא
 -רעטסעוו אב ןטכאלש עשיַארעה יד ןיא טקילייטאב וואלסעלָאב ךיז טָאה ,סעדאקיראכ
 ןעוו ,ןאד ךיוא ןליוּפ ןקיגנעהּפָאמוא םעד ןופ ןָאפ יד טזָאלעגּפָארא טינ ןוא עטאלפ
 רעבָא .ץיירקנקאה םענופ לגענ יד ןיא טלּפאצעג ןיוש ךיז טָאה דנאל עצנאג סָאד
 ןענאלּפָארעא-רידראבמָאב יד ןופ ןוא עירעליטרא רערעווש רעד ןופ ןדאיראנס יד
 א ןופ טאדלָאט א ,ןוא .גנוטסעפ עשיליופ עטצעל יד טָא ךיוא ןכַארבעגניײא ןבָאה
 לקטלאווָאק וואלסעלָאב טָאה ,קלָאפ טפאלקשראפ א ןופ ןוז א ,יימרא רעטּפאלקעצ
 -עשראוו רעד ןיא ,םייחא טרעקעגמוא ךיז דאנעוואנ ןופ געוו ןקירעיורט םעד טימ
 -גיירא ךיילג זיא ןוא ,עשאבלאה רעליוויצ ןיא ןָאטעגרעביא ,עגארפ טָאטשרַאפ רעוו
 ,ןעגנורעוושראפ ייר עצנאג א .יימרא רעשיליוּפ רעשידרערעטנוא רעד ןיא ןטָארטעג
 -עגסיורא ךַײלג םיא ןבָאה ןטנאּפוקָא יד ןגעק סעיצקא-שזאטָאבאס ןוא ןטאטנעטא
 סָאװ ,גנוריפנָא יד רעבָא .גנוגעוואב רעשידרערעטנוא רעד ןופ ץיּפש רעד ןיא טקור
 ןיקסוָאראמָאק טימ עיצקאער רעשידרערעטנוא רעד ןופ טנעה יד ןיא ןגעלעג זיא
 -סיוא ךיז טניירפ ענַײז טימ ןוואלסעלָאב ןעגנּוזוצעג ןכיגניא טָאה ,ץיּפש רעד ןיא
 ,"עידראווג-סקלָאפ, --- עיצאמרָאפ רעשירעטילימ רענעגייא ןא ןיא ןלייט

 טקורעגוצ וואלסעלָאב טָאה -- ,שועדאט ,טגערעגפוא לסיב א סיוא טסעז --
 ,קעווא ךיז ץעז -- ,לוטש א ןשועדאט

 ,טקידנוקרעד ךַײלג שועדאט ךיז טָאה --/?עינאפעטס זיא עשז ּוװ ---
 וטסלעפעג סעּפע ?ריד אכ זיא סָאװ ןוא .ןלעטשוצ ךיז יז טצעוװ ףורעביא םוצ --

 ,סיורא גייל ,שועדאט ,טינ רימ
 םעד רעביא ןָאטעג זַײרּפש א ןוא לוטש םענופ ןביוהעגפוא ךיז טָאה שועדאט

 :רשמיצ
 -אב ךיז ןוא ...ףָאס םוצ זיב טכארטעגכרודא טינ ...טַיײקשיראנ א ןָאטעג ---

 ,טשיראנ
 ?טיײקשיראנ יד טייטשאב סָאװ ןיא --
 -ַאב ןיא ןגיוא יד טימ טּפעלקעגנייא ךיז ןוא טלעטשענּפָא ךיז טָאה שועדאט

 .ןוואלסעל
 רעוועג ךָאנ ןיקסוָאראמָאק וצ ןדנעוו ךיז ןגָארטעגנָא ךימ טָאה לווייט רעד --

 ..ָאטעג רעד ראפ
 :ןעלכיימש טימאב ךיז ןוא ןּפיל יד ןסייב ןעמונעג גנוגערפוא ןופ טָאה וואלסעלָאב
 ?ונ ,ונ ---
 ,..ןיילא ןיוש ךָאד טסייטשראפ ---
 ?טנייה ---



 .ירפרעדניא --
 ליטש רעייז ןעגנאגעגוצ זיא יז .עינאפעטס ןעגנאגעגנַײרא זיא רעמיצ ןטייווצ ןופ

 טכארטעג עלַײװ א טָאה וואלסעלָאב .טרעהעג טינ ןעמ טָאה טירט עריא .שיט םוצ
 טלָאװעג םעד טימ טלָאװ רע יוװ ,ןפורעגנָא ךיז טיוה רעלעה רעד ןופ ךָאנרעד ןוא
 ;ןיזטכַײל ןכעלבעגראפמוא סעשועדאט ןכַיײרטשרעטנוא

 ,ריא ףא טגערפעג ךָאד טסָאה .שועדאט ,אפעטס ינאּפ יד ,יז זיא טָא ---

 וצ ךוזאב ןַײז ןעוועג זיא סע שיּפעל יװ ,טליפרעד טציא טשרע טָאה שועדאט
 ןקידלזאמילש םעד בילוצ טָאה ןעינאפעטס ןגעוו עגארפ ןַײז עליפא ,ןיקסווָאראמָאק
 טרעקעגמוא ואלסעלָאב ,ךיז טכאד ,םיא ףארג ןטריניראמעגנַײא םעד וצ טיזיוו
 טעוװערעקעגסיוא ךיז רע טָאה טַײקטגנעעג רעכעלרעניא רענדָאמ א ןיא ןוא ,קירוצ
 ,טסירגאב ךיז ןוא יורפ רעקידסעמינעב רענעמוקעגניירא רעד וצ

 עניילק ןפיוה א יװ ,ןוא ןעמונעגמורא עינאפעטס םיא טָאה --- ,שועדאט --
 :גנודנעוו עקידנגָאלקנָא סוואלסעלָאב םיא ףא ןָאטעג טָאש א ךיז טָאה ,ךעלעדנייטש

 .עינאפעטס ,עמכָאכ א ןָאטעגּפָא טנייה טָאה רע --
 ,עגָאלקנָא יד ףָאס ןזיב ןקידנערעד ןוואלסעלָאב טזָאלעג טינ טָאה עינאפעטס
 ןקידעבעל א .סורג א ךיא ליוו טציא .קעילָאב ,רעטעּפש ךיז ןעמ טעוו ןגירק --

 ?ָאטעג ןופ וטסיב ןעוו .שועדאט ,לייצרעד .סורג
 :ןוואלסעלָאב ןוא ןעינאפעטס ןשיווצ ןָאטעג יירד א ךיז טָאה שועדאט
 רימ ןלעװ ...יוזא ביוא ..ןגירקּפָא רעירפ רעסעב עקאט ךיז רימָאל .,ןיינ ---

 ,ןכאז ערעדנא ןגעוו ןדייר רעצרעה ענייר טימ ךָאנרעד
 -נוווראפ טימ ןביוהעגפוא ןוא ּפָאק םעד ןגיובעגנָא עלעסיב א טָאה וואלסעלָאב

 :ןגיוא יד גנורעד
 ?ןדיירכרוד ךיז ךאפנייא טינ ןוא "ןגירק ךיז, סע טסייה סָאװראפ --
 ףור ןוא --- .סנַײז ףא ןענאטשאב שועדאט זיא -- ,ןדיירכרוד ךיז רימָאל זיא --

 ,גנודיירכרוד רעזדנוא אב ןַײזַײב ךיוא יז לָאז .ךיוא ןעניטסירק ןַײרא

 :ןָאטעג לכיימש א טָאה וואלסעלָאב
 וד .שועדאט ,ןעיורפ טימ סעיציזָאּפ ענַײד ןקראטשראפ ץלא טסליוװ וד ---

 ,לזאמ ייז וצ טסָאה ...ןעלוואאב ןזָאל טינ ךיד ןלעוו ייז זא ,טסייוו
 .סעיציזָאּפ עכעלטרָאװטנאראפ ןעיורפ יד ןבעגרעביא ,טרעקראפ ,ןיימ ךיא --
 :טנעה יד טימ ןָאטעג ריפעצ א טָאה וואלסעלָאב
 ,ןעניטסירק ןָא ןריפ וצ ןַײז ןעגנּוװצעג טנַײה טוּפסיד רעזדנוא ןלעוו רימ ---
 ?יז זיא וו --
 ...ָאטעג ןיא קעווא זיא יז --
 ןעגנורדעגכרוד ךַײלג ךיז ןבָאה טסעג עדייב .ליטש רעייז ןעוועג זיא עלַײװ א

 עינאפעטס .ןעניטסירק ןגעוו עיצאמרָאפניא סוואלסעלָאב ןופ טייקיטכיוו רעד טימ
 | :ןָאטעג גערפ א ליטש רעייז טָאה

 ?סעיצקורטסניא טימ --
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 ,ןיינ ףא ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א טָאה וואלסעלָאב
 .שועדאט טגערפעג רעליטש ךָאנ טָאה -- ?ןטנעמוקַָאד --
 ךיז ךָאנרעד ןוא ןיינ ףא ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקַאש א רעדיוװ טָאה וואלסעלָאב

 ;ליטש רעייז ךיוא ןפורעגנָא
 ,רעוועג ---

 ןוא .טַײקליטש עקילייה ןוא עכעלרעַײפ א טשרעהאב רעדיוו טָאה רעמיצ םעד
 טלָאװ רע יוװ ,ןעוועג ףיסיומ ץלָאטש םענעטלאהאבראפ טינ טימ טָאה וואלטעלַאב
 ;דָאס א טגָאזעגסיױא

 -רָא-ספמאק רעשידִיי רעד *עידראווג-סקלָאפ , רעד ןופ ענָאטאמ עטשרע יד --
 ,טרעזאכעגרעביא ואלסעלָאב טָאה -- ,ענַָאטאמ עטשרע יד .ָאטעג ןיא טיצאזינאג

 -גייא ןא טימ יורפ עקיסקוווניילק א ןָאטעג ףוא ןייש א טָאה ןגיוא סנעמעלא ראפ
 ,ןרעיוא יד ןיא ךעלגניריוא עקיליב עסיורג טימ ,שטנעמ-טקלָאפ א ןופ ןעזסיוא ןכאפ
 ןיא ,םירייואכ עקידנדַײל יד וצ ,ןיהא ...סביוא ךעלשיוק ייווצ טימ טייג יז יו
 ןקידנפיולכרוד א ןיא ןעגנירּפשפורא טיירג יז זיא עלַײװ רעדעי ןוא ,טייג יז ..ָאטעג
 ןעגניוּפשרעבירא ,ןלעטשּפָא ךיז טעװ רע זיב ,קידנטראוורעד טינ ,ןוא ייוומארט
 ןריפ וצ ךיז יו ,טינ טסייוו סָאװ ,עטרעױּפ א ןופ לעטשנָא ןא ןכאמ ןוא ןטייווצ א ןיא
 יורפ עקניניילק יד טָא .ךָאװ א לָאמ ירד יז טייג יוזא טָא ...טָאטש רעסיורג רעד ןיא
 יז טגָארט לָאמא ןוא ,רוטארעטיל יז טגָארט לָאמא ...עמָאשענ רעסיורג רעד טימ
 -אמ ...רעוועג ןגָארט יז טעװ ןָא טציא ןופ ןוא .םירייוואכ עשידִיי ראפ ןטנעמוקָאד
 ..."עידראווג-סקלָאפ , רעד ןופ סענָאט

 "נא םעד וצ רענייא סענַײט ערעזדנוא ןצעזרָאפ רימ ןענָאק טציא ןוא ..,וג --
 .ןרעד

 ןגיוא עקיטומטוג עסיורג עריא טימ ןדייב ףא ןָאטעג קוק א טָאה עינאפעטס
 יד יװ זיא ,ןעמאזוצ ךיז טפערט ריא זא ,ריא ,..טינ ריא טנָאק סענַײט ןָא --

 ,רענעה
 אזא טימ ןשועדאט ןוא ןוואלסעלָאב ןשיווצ לוטש א ףא טצעזעגקעווא ךיז טָאה יז

 ןעמוק ןזָאל טינ יז יידעק ,ןָאטעג ןטסימוא סע טלָאװ יז יוװ ,ןגיוא יד ןיא קורדסיוא
 ,טקילּפנַאק ןייק וצ

 ךַײא לעװ ךיא --- ,ןפורעגנָא ךיז יז טָאה -- ,זייב טינ רָאנ .טענייט ,ונ --
 ,ןעמענרעדנאנאפ סנייצלא

 ,טכאלעצ ךיז ןבָאה שועדאט יא ,וואלסעלָאב יא
 -ראפ .קע ןא ,ונ ,עינאפעטס ,סנטיײצאב ןעמוקעגנָא טסיב וד סָאװ ,קילג א'ס --

 ,סולש .טפראדאב טינ .ןָאטעגּפָא .ןדייר טינ רעמ םעד ןגעוו רימָאל ,ןלאפ
 א ןופ עגאל רעד ןיא ןלעטש טזָאלעג טינ שועדאט ךיז טָאה --- ,טינ סָאד --

 עמ ןוא ןעיניא ןקיטכיוו א ןיא טַײקיטכיזרָאפמוא ןא ןעגנאגאב זיא סָאװ ,שטנעמ
 ןדייר -- ,םינָאיניא ערעקיטכיוו ןאראפ ןענַײז סע לַײװ ,ּפָארא םיא ןופ סע טמענ
 שועדאט טָאה --- ,טסניימ וד יו ,רעקיטכיוו ךאס א זיא'ס .ָאי ןעמ ףראד םעד ןגעוו
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 "עטס ךיוא ןּפאכראפ ןלָאז ןגיוא ענַײז זא ,ןבשזעכ אזא טימ ןוואלסעלָאב ףא טקוקעג

 ןוא .ךיז קידנעקשוש טינ .ךייה רעד ןיא םעד ןגעוו ןעמ ףראד ןדייר -- .ןעינאפ

 קלָאפ םענופ רעטעראפ יד עבאגעל עדריוו ןיא ןוא ץנארעלָאט ןיא ָאד ךיז ןליּפש

 .סנבעל ןענָאילימ טלעטשעג ןענַײז טרָאק רעד ףא .גנוקיטכעראב ןייק טינ טָאה

 ךעלדנע ךיז ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעגכָאנ םיא ,ןשועדאט טרעהעג טָאה עינאפעטס|

 ;ןטעב ןעמונעג
 ,טקילפנָאק רעַײא ןקידנע טעװ ריא זיב ,ןייגקעוא ךיא לעװ רעשפע זיא --

 .זעגיוראב רעד ךַײא אב טייג סע סָאװ ןיא ,ךיוא רימ טגָאז רעדָא

 ,גָאז --  ,ןוואלסעלָאב וצ טדנעוועג שועדאט ךיז טָאה --- ,גָאז --

 -עגוצ טקעלפער ןטעבראעגסיוא ןא טיול ןוא טלעטשעגפוא ךיז טָאה וואלסעלָאב

 :קירוצ טרעקעגמוא ךַײלג ךיז ןוא ריט רעד וצ ןעגנאג
 א יװ ,רעמ טינ .עינאפעטס ,זעגיוראב ןייק טינ ןוא טקילפנָאק ןייק טינ --

 ,גנוניימ
 ?סָאװ ןגעוו ---
 ךיז טלָאװ רע יװ ,רעטש םעד ןָאטעג סיוא שטיינק א טָאה וואלסעלָאב

 | ;טכארטראפ

 רעד ראפ רעוועג םיא אב ןטעב ןיקסווָאראמָאק וצ ןעגנאגעג זיא שועדאט --

 ןקיזָאד םעד אב -- .טרעזאכעגרעביא וואלסעלָאב טָאה --- ,ןיקסווָאראמָאק אב .ָאטעג

 סָאװ ,טאגענער ןקיזָאד םעד אב .קלָאפ ןשיליופ םענופ רעטעראפ ןקידמענעּפיײװצ

 רעשילגנע ןא ףא ןלאנעסרא יד טימ יימרא עשיליוּפ עשידרערעטנוא עצנאג יד טלאה

 "עוו טימ ןוא ןטערטסיורא ןגרָאמ רע טעװ ןעמעוו ןגעק ,טינ טסייוו עמ ןוא ,טייק

 לגרָאג ןפא רע טציז טנַײה זא ,רָאנ טסייוו עמ .ןקינייראפ ןגרָאמ ךיז רע טעוװ ןעמ

 ,טראוו רע סָאװ ףא ...טראוו ןוא גנוגעוואב-דנאטשרעדיוו רעשידרערעטנוא רעד ןופ

 ןלָאז רימ ,ןזָאלרעד טינ ףא ץלא ןָאט רע טעװ סלאפנלא .רָאפ ךיוא ךיז רימ ןלעטש

 זיא .יימרא רעטיור רעד ראפ קיטסניג ןעוועג טלָאװ סָאד לַײװ ,ןשטַײד יד ןכאוושּפָא

 טינ ,סנטסקינייו ,רע טעװ ,זדנוא ןגעק וויטקא ןטערטסיורא טינ ןָאק רע בוא

 סָאד ןוא .ןלאנעסרא ענַיז ןופ סרעדנוזאב ...טנעה ערעזדנוא וצ סקיב ןייק ןזָאלרעד

 ןייק ןעמוקאב טינ םיא אב ןענָאק רימ ביוא ןוא .ןייטשראפ טפראדאב שועדאט טָאה

 ןיא ךיז ןקיטיינ רימ טַײװ יוװ ,ןסיוו טינ שטָאכ ,סנטסקינייוו ,רע לָאז זיא ,רעוועג

 .טשינרָאג ןיא רעמ !טייג סע סָאװ ןיא טָא ,םעד

 םיא טָאה יז .ןוואלסעלָאב ןרעדיוװרעד וצ סָאװ טאהעג טינ טָאה עינאפעטס

 עקידנגיײצרעביא רעייז ענַײז ןופ קורדנַײא רעד ןוא .םאזקרעמפוא רעייז טרעהעג

 טגלָאפעגכָאנ ןבָאה סָאװ ,ןגוצ-טכיזעג עריא ףא ןליפ טזָאלעג ךַײלג ךיז טָאה דייר

 "געעג טָאה וואלסעלָאב ןעוו .טרינאּפמָאקא םיא ןטלָאװ ייז יוו ,סעיצאנָאטניא ענייז

 ןוא סעִיװ יד טימ וצ לטניּפ א לָאמ עכעלטע ןבעגעג ךָאנ עינאפעטס טָאה ,טקיד

 ןרעדיורעד וצ רע טָאה סָאװ ,קידנטראוו ,ןשועדאט ףא ןגיוא יד טריפעגרעביא

 | ,ןוואלסעלַאב
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 "עטס טינ ,ןוואלסעלָאב טינ -- טרעפטנעעג טינ קילב םעד טימ טָאה שועדאט

 טינ ,יוזא ןוא ךיז ןגעקטנא ןגיוא עטכאמעגוצ-בלאה טימ טקוקעג םָאה רע .ןעינאפ

 ;ןפורעגנָא ךיז ,קילב ןַײז ןופ גנוטכיר יד קידנרעדנע

 "עגֿנָא קיטכיר רעייז טסָאה וד סָאװ ,סעביס עקיזָאד יד בילוצ עקאט טָא --

 -ּפָארא ןוא ןייג ,ןיקסווָאראמָאק ֹוצ ןייג טפראדאב ןעמ טָאה ,ייז בילוצ עקאט ,ןזיוו

 ןסיוו קלָאפ סָאד לָאז .טַײקשידרערעטנוא ןופ לָאערָא ןשלאפ םעד םיא ןופ ןסַײר

 ןייק ןפָאלעג זיא סָאװ ,גנוריגער עשירעטעראפ יד זא ,ןסיוו ןליוּפ לָאז .סעמע םעד

 טזָאל .קלָאפ סָאד ןטאראפ ןעגנוגנידאב עשיגארס עמאס יד ןיא רָאפ טצעז ,ןָאדנַאל

 דגוב א ןסָאלשעג שיטקאפ טָאה .לגענ עשיטסישאפ יד ןופ ןסיירסיורא ךיז טינ סע

 ,ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטסירוטנאווא סקעז יד ןופ ןעמָאנ ןיא ןליוּפ ןופ רעקנעה יד טימ

 לָאז .רעקפעה ףא טזָאלעגרעביא קלָאפ סָאד ןוא עטשרע יד טעוועטארעג ,זַײמ יו

 לָאמא ייז סע טצוװ עמ .ןרָאקיז ןיא ןוא ןצראה ןיא ךיז אב ןצירקראפ סע קלָאפ סָאד

 ןקשד ,ךייה רעד ןיא םעד ןגעוװ טינ ןדייר רימ סָאװ ,טימרעד ןוא ,ןענָאמרעד ןפראד

 א ןופ ןטיהסיוא ןכערבראפ ןקיזָאד םעד ייז ןפלעה רימ .ןכערבראפ רעייז ֹוצ רימ

 רעטנזיוט ץוכ .רעיײט ֹוצ טסָאק יז .ץנארעלָאט ןיא טליּפשעג ךיז גונעג ."גיוא-טוג;

 | ,ןליוּפ ןופ דעוװַאק םענעטַארסעצ םעד זדנוא יז טסָאק ,סנבעל

 ןוואלסעלָאב ןיא קילב םעד ןכָאטשעגניײרא ןוא ףוא לעטש א ןבעגעג ךיז טָאה רע

 :ןעינאפעטס ןיא ןוא

 ,ןגיוא יד ןכאמראפ טינ טשינרָאג ףא ןוא ןפָא ןדייר ןלָאז רימ ,ליוו ךיא ---

 .ואלסעלַָאב ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ?שרעדנגא ןַײז ןעד ןָאק יו --

 ,ןוואלסעלָאב ףא ןוא ןשועדאט ףא טקוקעג סָאה יז .ןגיוושעג טָאה עינאפעטס

 ,טסּוװעג טָאה יז .ןרעדנא םעד ףא םענייא ןופ ןגיוא יד לַײװ רעדעי קידנריפרעבירא

 סָאװ ,קידנעטש טרעה יז ,טינ יז ןָאק טיירטש רעייז ןיא וויטקא ךיז ןשימניַירא זא

 ןופ ןדעי טימ טאמיק םיקסאמ קידנעטש זיא ןוא ,ייז טימ ךיז טפערט יז ןעוו ,ןגָאז יז

 ךָאנרעד ייז טרעה ןוא .ןצעזעג עראכטיירטשאכמוא יוװ ,דייר ערעייז ףוא טמענ יז ,ייז

 ,טראוועג ןוא ןשועדאט ףא טקוקעג יז טָאה רעטציא .ץראה ריא ןופ פאלק םעד ןיא

 וואלסעלָאב יוזאיוו ,ןוואלסעלָאב ףא טקוקעג סָאה יז .רעטַײװ ןגָאז סעוו רע סָאװ

 ,קילב ןַײז טציא עדייב ייז ןופ ןעמונעגּפָארא סיג טָאה שועדאט ןוא .ןשועדאס טרעה

 .רעטיברא ןא ראפ ןעינאפעטס ךיוא ןגיוצעגוצ קילב ןטימ טָאה רע

 זא ,ןעשעג טנַאקעג טָאה יוואיוו --- ,שועדאט טרעזאכעגרעביא טָאה --- ,ןֿפָא ---

 ?עּפָאריײא ןופ םעליוסעב םעד ראפ ןלוּפ ןבילקעגסיוא ןבָאה רעקנעה עשישטַײד יד

 סָאװראפ ?דרע רעשיליופ רעד ףא טיובעג סעירָאטאמערק יד ייז ןבָאה סָאװראפ

 "אדיימ ןייק ,עקגילבערט ןייק סענַאברַאק עכעלקילגמוא יד םימ ןגוצ יד ייז ןּפעלש

 םעד טימ טפול עשיליופ יד טרעוואראפ ייז ןבָאה סָאװראפ ?רוביבָאס ןייק ,קענ

 יז ןבָאה סָאװראפ !סנבעל"ןשטנעמ עטנערבראפ ןופ דאשט םעד סימ ןוא רעווא

 סָאװ ,רעדנעל ערעדנא ןיא רעדָא ךיירקנארפ ןיא סערעמאקדזאג יד טיובעג טינ

 יוװ ,ןליוּפ ןייק טריפעגּפָארא ייז ןבָאה עּפָאריײא ץנאג ןופ ?טקיטכעגקראפ ןבָאה ייז

 יד טלּפמעטשעג ןוא ..,עטלייטרוראפ יד ,זיוהטכעש א ןיא יװ ,ןטסאקטסימ א ןיא
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 ,טלעוו יד ןסיוו לָאז זיא ...רעקלעפ רעקילדנעצ ןופ טולב םעד טימ דרע עשיליופ
 ןרעװו טקעלפראפ לָאז דרע עשיליוּפ יד זא ,טזָאלרעד טָאה קלָאפ עשיליוּפ סָאד טינ
 -ָאלטנא יד סָאװ ,טאראפ םענופ גנוצעזרָאפ יד זיא סָאד .טולב ןקידלושמוא םעד טימ
 ןבעגעגּפָא יז ןבָאה סָאד .עמָאכלימ רעד ראפ ךָאנ ןביוהעגנָא טָאה גנוריגער ענעפ
 טימ ןוא עזיוו רעד טימ .סנכערבראפ ףא ןוא טָאּפש ףא ןוא דנאש ףא דרע סנלױּפ
 רעקנעה עשישטַײד יד ןבָאה סעקישטדוסליּפ רענָאדנָאל יד ןופ עמָאקסאה רעד
 רימ ןבָאה .עּפָאריײא ןופ זיוהטכעש ןכעלדנעש א ןיא דרע סנלױּפ טלדנאווראפ
 זדנוא ךיז ןלָאז יז ,דרערעטנוא רעטכעוושראפ רעקיזָאד רעד ןיא ןעמוק טפראדאב
 ראפרעד ייז טעװ קלאפ סָאד סָאװ ,ןכערבראפ ןקיזָאד םעד רעטנוא ןביירשרעטנוא
 סָאװ ,םעד טימ ןוא ,דרע עשיליוּפ יד ןטערטאב רעמ ןזָאל טינ ייז ןוא ןטלעשראפ
 ,םעד רעטנוא ןבירשעגרעטנוא ךיז יז ןבָאה ,רעוועג ןייק ןבעגעג טינ זדנוא ןבָאה ייז
 -טנאלאט .ןַײז וצ ףראדאב'ס יװ ןריקסאמ ךיז טאהעג טינ לכייס ןייק עליפא ןבָאה יז
 -רָאשעמ ןוא טכענק ןַײז יו רעמ ,רעקיטילָאּפ עזָאלטנאלאט ןוא טַײלטכאלש עזַאל
 טיירפאב טעװ ןלױּפ .קיביײא טינ ןעיצ ךיז טעװ טכאנ יד רעבָא .טינ ייז ןגיוט םיס
 -ערּפ טימ ןעמוק סיוועג ייז ןלעוו ןרעוװ טַײרפאב ןַײז ןופ גָאט םעניא ןוא ,ןרעוו
 ןלעװ ייז .ןענַײז ייז רעוװ ,ןסיוו קלָאפ סָאד לָאז זיא ,"ענעטילעג, ןופ סעיזנעט
 וצ ףא ןוא ...זַײרּפ רערעסעב א ראפ זיולב רעשפע ,ןפיוקראפ לָאמאכָאנ סע ןעמוק
 ןייג טפראדאב רימ ןבָאה סעמע םעד ןלייצרעד ןוא קלָאפ םוצ ןעמוק טכער ןבָאה
 -יגער רעגָאדנָאל יד סָאװ ,טנוה ןשיטארקָאטסירא םעד טָא וצ .ןיקסווָאראמָאק וצ
 טינ לָא'ס זא ,רעװעג ענעבילבראפ סָאד ןטיה וצ ףא טזָאלעגרעביא טָאה גנור
 .קלָאפ םענופ טנעה יד ןיא ןעמוק

 טליפרעד ַײנסָאדנופ טָאה רע ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארא ןטלאהעג טָאה וואלסעלָאב
 יד סָאװ ,דנאש יד ןוא טַײקנטָארטעצ ןַײז .קעטייוו ןַײז ,ןלױּפ ןופ טַײקנלאפעג יד
 .ןָאטעגנָא םעד ןבָאה רעלדנעה עשיטנארגימע

 ןדנעש וצ ףא טכער יד -- ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג רע טָאה -- ..ָאי ...ָאי,. --
 -עווקאב ןַיז ייז טעוו סע יוו ןוא ןטסולג ךיז טעװ ןשטַייד יד יוװ ,דרע עשיליוּפ יד
 -ימע יד ןבָאה ,עּפָאריײא ראפ רעווייק-ןסאמ ןייא ןיא יז ןעלדנאווראפ וצ זיב רעמ
 ןיא ַײּפש א ראפ .קיליב-טָאּפש ראפ ...קיליב ראפ ןבעגעגּפָא רעריפלדער עשיטנארג
 רעד ןַײז סָאד לָאז ...קלָאפ םענופ ןלײטּפָא קיטיינ ,ךעלקריוו ,זיא סָאד ןוא ...םענָאּפ
 ,טפיוקראפ ץלא ןבָאה ייז ...גנוריגער רענָאדנָאל רעד ןופ "טאטנדלעה, רעלאנָאיצאנ

 סעשועדאט זא ,טכודעג ךיז טָאה סע .טַײקליטש טשרעהעג רעדיוו טָאה עלייוו א
 ךיז ןטיײרּפש ייז ןוא םיא רעסיוא ןוא רעמיצ ןרעביא רעדנאנאפ ךיז ןעייג דייר
 טלָאװעג טינ ייז טָאה עקידנזעווַײב יד ןופ רענייק ןוא ...ןענאדנופ טַײװ ץעגרע סיוא
 סעשועדאט יװ ,ןַײא ךיז טרעה רענייא רעדעי זא ,טכודעג ךיז טָאה'ס .ןרעטש
 ...טַײוװ רעד ןיא ץעגרע ךיז ןגָארט רעטרעוו

 ןלייצרעד םעד ןגעוו טנָאקעג רימ ןטלָאװ ,שועדאט ,וטסנכער עשז יוזאיוו זיא ---
 | .עינאפעטס ןָאטעג גערפ א טָאה -- ?קלָאפ םעד
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 סָאװ ,םעד ןגעוו ןלייצרעד רימ יוװ יוזא ,ץלא ןגעוו ןלייצרעד רימ יוװ יוזא --
 טינ ןיקסוװָאראמָאק וצ רימ ןלעװ יַײרעקורד א ךָאנ .ןטנָארפ יד ףא ךיז טוט סע
 טעדלעמ סע סָאװ ,םעד ןגעוו סעּפע גנורעקלעפאב עשיליוּפ יד ךָאד טסייוו .ןייג
 ?ָארויבמרָאפניא עשיטעווָאס יד

 ;ןוואלסעלַאב ףא ןעינאפעטס ןופ ןגיוא יד טריפעגרעבירא טָאה רע
 זיא ָאטעג ןיא רימ אב .טַײז עשירא יד ,קריצאב ןַײד ,וואלסעלָאב ,רעפטנש --

 ,ךיוא יוזא סע ןסייוו ןדִיי יד .ןלייצרעד וצ סע ןעמעוו ָאטינ
 א ןוא שיט ןפא סע טגיילעגרעדנאנאפ ,ריּפאּפ ןעמוקאבסיורא טָאה וואלסעלָאב

 ;ןגיוא יד טימ ןעינאפעטס וצ ןָאטשג לטניפ
 ךיז טעװ ,ןקאילַאּפ ןטעברא'ס ּוװ ,גנומענרעטנוא רעשישטַײד רעדעי ןיא ---

 ןוא .םוטעמוא רימ ןבָאה ךעלרעמעק .גָאט םענופ טכיל סָאד יװ ,ןסיײרגיירא סע
 םענייא טעװ ,ןלעו קראטש טסעװ בוא .ןשטנעמ ענעגייא ןאראפ ןענַײז םוטעמוא
 ,..שאט ןיא ךיז אב ןעניפעג שָארּפ ןָאפ ףורפוא אזא

 ךָאנ ייז טָאה רע .ןָאטעג ּפאכ א ךיז שועדאט טָאה ןשָארפ ןָאפ ןענָאמרעד םאב
 רעביא טכאמעג טָאה דרערעטנוא יד סָאװ ,טעּפשימ םעד ןגעוו טלייצרעד טשינרָאג
 ,םעד ןגעוו ןוא ,ןרָאװעג ןגָארטעגסיױרא םיא זיא סָאװ ,לייטרוא םעד ןגעו .םיא
 ןוא .רעטעּפש ןגָאז םעד ןגעוו ייז טעװ רע .ןריפסיוא לייטרוא םעד טעװ סע רעוו
 ;:טצעזעגרָאפ טָאה וואלסעלָאב

 -יא טינ ןעוועג טלָאװ'ס זא ,ןיימ ךיא ןוא ...ָאטעג ןיא סע רימ ןלעוו ןקורד ---
 ,עקירעמא ןייק ןוא ןָאדנַאל ןייק -- טַײז רענעי ףא לקעּפ א ןפראוורעבירא קירעב
 יז ןְלָאז ..זיא ענאל יד יװ ,םעד ףא םיטאבעלאב ענעי ןגיוא יד טרָאד ןענעפע
 ןבָאה ייז סָאװ ,סעקאמורפ עשיטילַאּפ יד ןגעוו גנונא עטסדנימ יד שטָאכ ןבָאה
 ,טסעק ףא ךיז וצ ןעמונעג

 שטָאכ ,ריּפאּפ סָאד דָאש א ןוא .עכריט יד טסיזמוא .טנאוו רעד וצ יװ יוזא --
 ,דרע רעד ףא טרָא ןדעי ןיא ןפראוורעבירא סע ןפראד רימ .טינ סע ןָאק ןרעטש
 -לֵאס עטראנעגּפָא יד וצ ןייגרעד לָאז'ס ,ןעז ףראד עמ .ןקאילָאּפ ךיז ןעניפעג סע ּוװ
 א רָאנ ּוװ ןופ ץראה םוצ ןייגרעד לָאז סע ,ףראד עמ .יימרא סעסרעדנא ןופ ןטאד
 ,דנאלסיוא ןיא ייס ,ָאד ייס ...קאילַאּפ

 ,ריּפאּפ ןרעביא ןפָאלעג זיא ןעּפ יד ,ןבירשעג סעּפע ןיוש טָאה וואלסעלָאב
 -עגרעטנוא ןוא ךיז וצ טלמרומעגרעטנוא ,לטעלבגולפ סָאד ןבירשעג טָאה רע

 טָאה ,עדייב ייז ףא קידנקוק .ןעינאפעטס ןוא ןשועדאט טימ ךערּפשעג םעד ןטלאה
 :ןביוהעגפוא ךיז יִז

 טלמרומ ריא ..,ןייטשראפ טשינרָאג ןַאק עמ זא ,יוזא ןיוש טדער ריא ...ונ --
 "ופ טכארבעג ךיז טימ ךיא בָאה סעּפע ..שיט םוצ ןטיירג ןייג ךיא ?עװ .ןיוש
 ..געוו םענ

 ןיא ןָאטעג גָאז א סעּפע ךיוא ,ןעפ יד קידנזָאלסיורא טינ ,טָאה וואלסעלָאב
 םיא ,עזארפ רעד ןופ ףָאס םעד טּפאכעג רָאנ טָאה עינאפעטס .טַײז סעינאפעטס
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 -אט טימ וואלסעלָאב .ךיק ןיא ןעגנאגעגניירא זיא ןוא ןעגנולשעגּפָארא לענש
 ,ןעייווצניא ןבילבעג ןענַײז ןשועד

 ןיא קוק א ןפרָאװעג וואלסעלָאב טָאה -- ?ךעלדיימ יד ןעזעג ןיוש וטסָאה ---
 ,טייז סעשועדאט

 ..ןעדגיוו ןעזעג בָאה ךיא ---
 ;סעינָאלד עטלעטשעגרעטנוא יד ןיא ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארא טָאה שועדאט
 ,..ריא ןופ ייג ךיא --
 ףראדאכ'ס יו ץלא טינ סעּפע זיא ןעדגיוו אב זא ,ןענאטשראפ טָאה וואלסעלָאב

 ,ןַײז וצ
 ?ןקעוואלס ןופ סעידעי סעּפע טָאה יז --
 :רעטצנעפ םוצ ןעגנאגעגוצ זיא ןוא טלעטשעגפוא ךיז טָאה שועדאט
 ..עידעי עטצעל יד טאהעג טָאה יז ---
 ?סָאװ זא --
 ...ןלאפעגכרוד זיא רע זא --
 ,רעטניוטשרעד א ,ןוא טנאה רעד ןופ ןעּפ יד טוָאלעגסיױרא טָאה וואלסעלָאב

 יד ,ליטש ןעוועג זיא'ס .טשינרָאג רעמ רע טָאה טגערפעג ,ּפָאק םעד ןביוהעגפוא
 יד ףא ןעגנאגעג ןטלָאװ ייז יו ,יוזא טקורעגרעביא ךיז ןבָאה טנעו יד ףא סנטָאש
 ,רעגניפ ץיּפש

 ,שיט םוצ ןעגנאגעגוצ זיא ,רעטצנעפ םענופ טעװערעקעגּפָא ךיז טָאה שועדאט
 ןא טימ ןָאטעג גָאז א ןוא לטַײז םענעבירשראפ-בלאה םעד ןיא קוק א טּפאכעג
 :םיטש רעטּפעשעגסיױא

 ןוא ...טרעטאּפעג רע טָאה טניה ייווצ .,..טלָאצאב ייז ןבָאה זַײרּפ א רָאנ --
 טשיסור יד ןיא טגָאז עמ יוװ ...עזאב רעד ףא קירוצ טרעקעגמוא טינ ךיז ןיילא
 .ןָאטעג ץכערק ןפיט א רע טָאה --- ,סעקדָאװס

 ףא טיורב ךעלקיטש ענעטינשעגנָא טימ ךיק ןופ ןעגנאגעגניירא זיא עינאפעטס
 ;טַײקליטש עטגנערטשעגנָא ןא טליפרעד ךַײלג ןוא לרעלעט א

 ןדייב ךיַײא ןעמוקסיוא רימ טעוו'ס ?ליטש יוזא סעּפע רעדיוו ןיוש זיא סָאװ ---
 טינ ןעמ רָאט ךַײא .,ןייגסיורא טונימ א ףא לעװ ךיא ןעוו ,ךיק ןיא ןעמענטימ
 ...רענעה ייווצ יו טקנוּפ ...ןיילא ןזָאלרעביא

 עינאפעטס סָאװ ,םעד ףא ןָאט לכיימש ןייק ןענוגראפ טינ ךיז טָאה וואלסעלָאכ
 .רעטצנעפ ןיא טקוקעג טָאה שועדאט ןוא ,רענעה טימ ןכַײלגראפ ןייא ןיא ייז טלאה

 ,ןכאמ םעלָאש דלאב ךייא לעװ ךיא .טדיזראפ ייט יד .שיט םוצ ךיז טצעז ,ונ -- |
 ןַיז רערעדעי ןעמונראפ ןוא טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה שועדאט ןוא וואלסעלָאב

 ןיא ןכָארקעג טינ יז זיא ,טיירגעג טציא ייז טָאה עינאפעטס סָאװ ,ןסע סָאד .טרָא
 ,טיורב לקיטש א ןעמונעג םענַאּפעל ייז ןופ רערעדעי טָאה ךָאד .זדלאה

 ,וואלסעלָאב ןפורעגּפָא ךיז טָאה --- ?עינאפעטס ,ןקעוואלס טנעקעג טסָאה --
 ?סעדגיוו --
 ,סעדגיוו ,ָאי --
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 קיורמוא ןעמונעג יז טָאה -- ,סָאד זיולב ...םיא ןגעו טרעהעג בָאה ףןיא --
 ...םיא ןגעוו טלייצרעד טָאה עדגיוו סָאװ ,סָאד זיולב -- ,ןרעטש םעד ןשטיינק

 יד טימ טּפאלקעגסיוא סעּפע ןוא ןרָאװעג ןגיוושנא עליו א זיא וואלסעלָאב
 | ,שיט ןרעביא רעגניפ

 ךיז ןוא טנָאמרעד ךיז עינאפעטס טָאה -- ,גנאל טינ ןעוועג ָאד זיא רע --
 ..ָאטינ ןיוש זיא סָאװ ,אזא ןגעוו יוװ ,יוזא םיא ןגעוו טדער עמ זא ,טּפאכעג םעצולּפ

 ,וואלסעלַאב טקיטעטשאב טָאה -- ...גנאל טינ .,.ָאי ---
 םעד ךָאנ ךַײלג ןוא -- ,שועדאט טלעטשעגניירא ךיוא טָאה -- ,גנאל טינ --

 ךיז ןבָאה סָאװ ,עכלעז יד ,טניה-ריּפש ייזוצ ,,,טניה ייווצ ָאטעג ןיא טגיילעגקעווא
 - ,עּפורג רעזדנוא ןשָארפ ןָאפ ןעגנערב ןעמונעגרעטנוא

 טלָאװ רע יוװ ,ןוואלסעלַאב ףא ןוא ןעינאפעטס ףא ןָאטעג קוק א טָאה שועדאט
 :טצעזעגרָאפ ןוא ,ןגיוא יד טימ ךיוא עטגָאזעג סָאד ןכיײרטשרעטנוא טפראדעג

 -- ,ןגיוא יד טכאמראפ עליו א ףא רע טָאה --- ,ןסָאלשעגסױא טינ זיא'ס ---
 זדנוא ןבילקעג ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,טכאנ רענעי ןיא טניילעגקעווא ייז טָאה רע זא
 טנכערעגסיוא ןבָאה יז ,ןסָאלשעגסיוא טינ זיא'ס ...יירעקורד ןיא ןעוועּפמאטסראפ
 טימ םענייניא געו םעד ןטינשעגרעביא ייז טָאה רע ןוא ..קנאב רעצנאג א ףא
 | ,.סנבעל עשיטניה ערעייז

 -רעלעט רָאּפ יד ןקורעביא סָאד טלעטשענּפָא עינאפעטס טָאה -- ,קעוואלס ---
 ךיז לָאז עמ זא ,יוזא טדערעג טיג לָאמנייק םיא ןגעוו טָאה עדגיוו --- ,שיט ןפא ךעל
 ..ןזיוועגסיורא ךיז טָאה רע יוװ ,אזא ראפ ןלעטשרָאפ ןענָאק ןעוועג םיא

 רעד טימ ןָאטעג ךאמ א וואלסעלַאב טָאה --- ...ןדייר ןיוש יז טעוו רעטציא --
 ,,טרָאװ טוג א ןשטנעמ א רימ ןעוועלאשז ןבעל םאב -- .טנאה

 ,ּפָאק םעד ןָאטעג סיוא יצ א עינאפעטס טָאה -- ?ָאטשינ ןיוש ןעד זיא רע --
 .ןרעדנא םעד וצ םענייא ןופ ןגיוא יד קידנריפ

 ,טרעפטנשעג טינ טשינרָאג ריא טָאה רענייק
 "עבירשראפ םעד טקורעגּפָא וואלסעלָאב טָאה --- ,רָאלק זיא'ס ,רָאלק זיא'ס --

 עג טָאה שָארפ ןָאפ רעכלעוו ףא ,טרָאק יד זיא קעוואלס טינ זא -- ,ריּפאּפ םענ
 טָאה עמ סָאװ ,סָאד ןוא .עפורג רעצנאג א ףא ךיז רע טָאה ןטסָאמראפ .טלעטש
 ,ןמורעגסיורא טינ גנורעטסייגאב עטיורג ןייק םיא אב טָאה ,ןקעוואלס טכארבעג םיא
 טעװ רע זא ,ןטכיר ךיז ףראד עמ ...טניה-ריּפש ייווצ ןריולראפ רע טָאה ייברעד
 ןַײז ןליּפשראפ ַײברעד ןַאק רע ..ןַײז לכיומ טינ טכאלש עקיזָאד יד ָאטעג רעד
 ?ןעניז ןיא סע טָאה ַאטעג יד זא ,ןפָאה ףראד עמ .רָאטאנרעבוג-לארעגעג םאב ּפָאק

 -עכיז רעמ א זיא סָאד .ָאטעג רעד אב ןליּפשראפ רעירפ רע ףראד ּפָאק םעד --
 ןַאטעג גָאז א קיור טָאה -- ,רָאטאנרעבוג-לארענעג רעד רעדייא ,סערדא רער
 .שועדאט

 ףא טאטנעטא ןא ןגעוו ןאלּפ א טקיטַײצ ָאטעג ןיא זא ,טסוװװעג טָאה וואלסעלָאב
 :עגארפ א טימ ןשועדאט וצ טדנעוועג ךיז רע טָאה ןגעווטסעדנופ .ןשָארפ ןָאפ

 ?סולשאב א םעד ןגעוו ןאראפ ןיוש --
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 ,לייטרוא ןא ןגָארטעגסיורא ןיוש םיא טָאה עמ --
 ןדעי קוק א טּפאכעג ןוא ךעלרעלעט יד ןָאטעג קור א רעדיוו טָאה עינאפעטס

 סעּפע ןאראפ זיא דייר עצרוק ערעייז ןיא זא ,טליפעג טָאה יז .ןגיוא יד ןיא ייז ןופ
 -עגסיוא טָאה יז .קירעביא ןעוועג זיא ןגערפרעביא .סמאזיורג ןוא סקיטכיוו רעייז
 -עגמוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןיז ענעסקאוורעד עסיורג ייווצ טימ עמאמ עטוג א יװ ,ןעז
 -עגוצ .ץראה סָאד ןענעלרעטנוא ייז ךיז טימאב יז ןוא ,עדימ טכאלש א ןופ טרעק
 א טימ רעזעלג יד ןשיװרעביא ןעמונעג יז טָאה ,ךעלרעלעט יד ייז וצ טקור
 ףא קוק א טּפאכעג לָאמארעדיוו זָאלג ןקידנרעװ רעביוז םעד ךרוד ןוא לכעטנאה
 טימ זא ,טַײקרעכיז ןוא דיירפ רערעטיול רעכעלרעניא אזא טימ םירעכָאב ייווצ יד
 ענעגייא עריא ןבָאה ,ןעמונעג טנורג ןיא ,שטָאכ .ךעלקערש טינ ץעגרע ןיא זיא ייז
 יא טײקנדָאלעגנָא יד ןגיווועגרעבירא םיטָארּפ ךאס א ןיא ןטסאל עשידרערעטנוא
 ןרָאפעגמורא יז זיא ןעמענ ענעדיישראפ רעטנוא .ןשועדאט ןופ יא ,ןוואלסעלַאב ןופ
 -עג טלדנאהעגנַײא ,טעטש ענעדיישראפ רעביא ,רערעדנא רעד ןיא ָאטעג ןייא ןופ
 ָאטעג ןייא ןופ רעלדרערעטנוא יד ןדנובראפ םוראיוזא ןוא טלעג טלמאזעג ,רעוו
 רעבָא .גנוי טינ ןיוש ןעוועג זיא יז .סָאטעג ערעדנא ןופ רעלדרערעטנוא יד טימ
 ןלָאז ריא ןיא זא ,טזָאלעג טינ טָאה יורפ-סטעברא ןא ןופ טַיײקטעװעטראהראפ יד
 יז טָאה טציא .ץלא ןיא לגנאמ וצ טניווװעג ןעוועג זיא יז .סעכיוק יד ןכערבנַײא ךיז
 יד ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה'ס טניז ,ןָא גָאט ןטשרע םענופ .טליפעג טינ ?גנאמ םעד
 -עג ןבעל-ןוא-בייל טימ עינאפעטס ךיז טָאה ,ןדִיי יד ןגעק סעיצקא-סגנוטָארסיױא
 ךיז ןבָאה סָאװ ,ךעלרעמיצ ייווצ עניילק עריא .עקידנדַײל יד ןופ ףור םעד ףא ןפרָאװ
 טָאה ייז ןיא ,םירייוואכ ןופ סושער ןיא ןבעגעגּפָא יז טָאה ,קעזנַאװָאּפ ןפא ןענופעג
 ייוצ עקיזָאד יד ךרוד ןוא ,וואלסעלָאב טצעזאב עילימאפ רעדנא ןא רעטנוא ךיז
 דרערעטנוא רעד ןופ ןוורענ יד ,ןטקאטנָאק יד טציירקעגכרוד ךיז ןבָאה ךעלרעמיצ
 ,ריא רעסיוא דרערעטנוא רעד טימ ָאטעג ןיא

 ןכעלטנדרָא ןא ןריא ןופ טרעקעגמוא עינאפעטס ךיז טָאה קירוצ גָאט א טימ
 ,רעטלעטשעגנייא ןא רעייז ןעוועג זיא געוו רעד ,דלאוו ןיא סייר

 ראפ ךעלרעלעט יד טלעטשעגרעדנאנאפ ,שיט םאב ןענאטשעג *ז זיא טציא
 -עג ַײשּפָא סיורג טימ ןוא רעזעלג יד ייז ראפ טשיוװעגסיוא ,טניירפ ייווצ עריא
 סָאװ ,טעברא רעכעלרעפעג ןוא רערעווש רעד וצ .ךיז ןשיווצ ןדייר ייז יו ,טרעה
 א יװ ,ןצעמע ראפ ןגרָאז טלעפעגסיוא ךָאנ ריא טָאה ,ריא ףא ןלאפעגסיוא זיא
 יז טָאה ,ךיז ןשיוװצ ןדייר עריא טנַיײרפ עדייב יוװ ,קידנרעה .רעטומ א יװ ,יורפ
 ןפראוורעביא ןוא רעדמעה ערעייז ןופ ךעלרענלעק יד ףא קוק א ןּפאכ ןסעגראפ טינ
 ךָאנ ןָאט עקאט סע טנכער יז ןוא .ןשאווסיוא ייז ףראד עמ זא ,קנאדעג א ּפָאק ןיא
 ןוא ץראה סָאד ןענעלרעטנוא םוצ סעּפע יז ראפ יז טיירג לַײװרעד .טכאנאב טנייה
 ןגָארטעגסױרא ןיוש זיא ןשָארפ ןָאפ זא ,ןוואלסעלָאב טגָאז שועדאט יװ ,טרעה
 ,ךעלטנירג ןוא םאזגנאל סע טייקעצ וואלסעלָאב יװ ,טעז ןוא ,לייטרוא ןא ןרָאװעג
 :עגארפ א טימ ןרעטש םעד סיוא טשטיינק ןוא

 ?ןליפסיוא לייטרוא םעד טעוו רעוו ןוא --
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 ןופ ןָאטעג בייה א טָאה רע .רעפטנע ןייק טימ טלַײעג טינ ךיז טָאה שועדאט
 טָאה רע .טגיילעגקעווא קירוצ סע ןוא םעד ףא טקוקעג ,טיורב לקיטש א רעלעט
 ןיא טקעטשעגנַײרא לכעטנאה םעד טימ ןבילבעג זיא עינאפעטס יװ ,טקרעמאב
 טרעהעג טציא טָאה יז ,טנפעעגפוא סָאװטע ליומ סָאד ,טרעווילגראפ קילב רעד ,זָאלג
 ,עזָאּפ רעצנאג רעד טימ יא ,טנעה יד טימ יא ,ליומ ןטימ יא ,ןרעיוא יד טימ יא
 -םוא לָאמאכָאנ טָאה שועדאט .ןּפָארטעג יז עגארפ סוואלסעלָאב טָאה ריא ןיא סָאװ
 -צנעפ ןיא ןָאטעג קוק א ןוא רעלעט םענופ טיורב ןטינשעגנָא לקיטש א ןביוהעג
 -צניפ רעדמערפ רעטמיטשאבמוא רעד ןיא ,טַײװ רעקיטנוװָא רעד ןיא ץעגרע ,רעט
 -עגסיורא םאזננאפ רעייז ןוא ,רעהא ןגָארטעגנָא ןבָאה ןשטַײד יד סָאװ ,שינרעט
 ןעמענ טפראדעג טַײקלקנוט רעקיטנװָא רעטַײװ רעד טָא אב טלָאװ רע יװ ,טדער
 :טגָאז רע סָאװ ,טרָאװ סעדעי ףא סושער

 טגָארטפואב באטש רעשידרערעטנוא רעד טָאה לייטרוא םעד ןליפסיוא ---
 ..ךעדגיוו

 רעד ןיא ,טַײװ רענעי ןיא ,ןיהא .רעטצנעפ ןיא טקוקעג ץלא טָאה שועדאט
 רֶע סָאװ ,רעמיצ סָאד ןעזעג שינרעטצניפ רעד ךרוד טָאה רע .רעטמיטשאבמוא
 ,ןעדגיוו ןעזעג טָאה רע .טזָאלראפ גנאל טינ טשרע טָאה

 עלעסיב א יז ךַײלג ןוא ןגיוא יד רעטיירב ןבעגעג ףוא ןפע ןא טָאה וואלסעלָאב
 סעשועדאט ןופ לָאקרעדיװ םעד ןרעה טימאב ךיז טציא טלָאװ רע יו ,טכאמעגוצ
 סעינאפעטס ףא .רעמיצ ןיא ָאד טעשזדנַאלבעג ךָאנ ץעגרע טָאה סָאװ ,רעטרעוו
 ."עדגיווא טרָאװ סָאד ןעגנאהעג זיא ליומ ןטנפעעגפוא-בלאה

 -צנעפ םוצ ןעגנאגעגוצ זיא רע .רעמיצ ןרעביא ןָאטעג ייג א טָאה וואלסעלָאב
 קירוצ ןעגנאגעגקעווא ןוא שינרעטצניפ רעד ןיא קילב םעד ןטינשעגנַײרא ,רעט
 רע יוװ ,ןענאטשעג עלַײװ א .ריט רעד וצ ןעגנאגעגוצ זיא רע .רעטצנעפ םענופ
 רע טלָאװ ךָאנ ןיהּווװ .ןסיורד ןקיטכאנאב ןרעטצניפ םעד וצ טרעהעגוצ ךיז טלָאװ
 םעד טימ ,טנאה רעד טימ ןרירגָא טנָאקעג רע טלָאװ ךָאנ סָאװ ,ןייגוצ טנַאקעג
 ןרעהנַײא טנַאקעג ךיז רע טלָאװ ךָאנ סָאװ ןיא ?םעטָא םעד טימ ,רעהעג

 ..?עדגיוו
 ..פעצ עטזָאלעגּפָארא ייווצ יד טימ ...דניק א ךָאנ טאמיק ...עקניניילק יד טָא
 ?ןיוש טסייוו יז ---
 ןיא ןענאטשעג ץלא ךָאנ זיא יז .ןעינאפעטס ףא ןָאטעג קוק א טָאה שועדאט

 ,גנוגעוואב ןָא .זָאלג רעד ןיא טקוראפ ךעטנאה לקיטש א -- עזָאּפ רעבלעז רעד
 ,סיוא טזַײװ ,טָאה יז .טנפעעגפוא-בלאה --- ליומ סָאד .טַײװ ץעגרע --- ןגיוא יד
 -עגרָאפ זיא יז ןריפסיוא סָאװ ,עבאנגפוא עקיזָאד יד ןגיווועגסיוא ןפיוא ריא ףא
 םעד אב ןלָאשגָאװ יד ןכַיײלגסיוא טנָאקעג טינ ןוא ןגיווועג טָאה יז .ןעדגיוו ןענאטש
 זיב ןגױא יד טימ לטניּפ א ןבעגעג רָאנ יז טָאװ טַײצוצ-טַײצ ןופ ...עלעגגיצ
 רעמטנע סעשועדאט טריפעגסיורא טַײקטרעוװילגראפ רעקיזָאד רעד ןופ יז טָאה'ס
 ;ןוואלסעלָאב

 .ןבעגעגרעביא ייווצ ָאש א טימ רעירפ םעד ןגעוו ריא בָאה ךיא --
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 -יישאב םעד םורא ,שיט םאב ,ָאד טָא ןסעזעג ךיוא קיטכיזמוא עדגיוו זיא טציא
 יז ,ןשועדאט ןוא ןוואלסעלַאב טיירגעגוצ טָאה עינאפעטס סָאװ ,טױרבטנװָא םענעד
 ךיז ןשיװצ ןטַײרטש סע יוװ ,טרעהעג טייקמאזקרעמפוא סיורג טימ ןוא ןסעזעג זיא
 יד ףא לכלאש םענעקשטולב ןסַײװ ןטימ ןסעזעג זיא יז ,וואלסעלָאב ןוא שועדאט
 -עגרעבירא ןיילא ךיז ןבָאה סָאװ ,פעצ ענעדלָאג-דנַאלב עסיורג ייווצ יד ,לסקא
 רעד ףא קירוצ ןפרָאװעגרעבירא עלַײװ רעדעי יז טָאה ,טסורב רעד ףא טשטילג
 עקיזָאד יד ךיז ןגעו טנַאמרעד סעפע טימ יז טָאה עלַײװ רעדעי ןוא ,עציײלּפ
 ןשטנעמ א ףא ןָאק סָאװ ,לריוג ןטסכעה ןופ ןוא ןבעל ןטסרעווש ןופ ןשטנעמ
 ,ןלאפסיוא

 -לושמוא ןא ...דניק א יוװ סיוא ךָאנ טעז יז סָאװ ,ראפרעד עקאט רעשפע ןוא ---
 -יזער ןַיז ןיא ןעגנירדניירא סנטסקינייוו רעטכַײל ןַײז ריא טעװ ...סוויאנ א ,סקיד
 .,?סעיילא רעווַאדזאיוא ףא ץנעד

 .טשימעגניירא ךיז ןוא ןטלאהעגסיוא טינ ךיוא עינאפעטס ןיוש טָאה ָאד

 ?ךרודא טינ טלָאװ ךיא ןוא ...טַײקינילק א זיא קינייװניא ןעגנירדניירא --
 סיורא יז טעוװ יצ ,םעד ןיא זיא ךאז יד .עטיכב .רָאנ ליוו סע רעוו --- ןיהא ןַײרא
 ..קירוצ

 טָאה טעטיובעצ .רעמיצ םעניא טַײקליטש יד טצעזאב לָאמארעדיוו ךיז טָאה'ס
 ;ואלסעלָאב יז

 ?אה ,קירוצ סיורא ָאי ךָאד יז זיא רעוועג טימ ייזומ םעד ןופ ---
 ,טקיטעטשאב סע ןגיוא ענעביוהעגפוא ןבָאה -- ...סיורא ...ָאי --
 .עגארפ א ךָאנ זיא ,סיורא טלָאװ שרעדנא רעצעמע יצ --
 זיא ןטרָאד ..ָאפאטסעג יד זיא ָאד ןוא .ייזומ א ןעוועג ךָאד זיא טרָאד ,ונ --

 ,עגער ןייא ןיא ייז ןשיווצ ןרעטנָאלּפראפ ךיז ןָאק עמ ...ןשטנעמ טימ לופ קידנעטש
 ,טנייא-ףא-סנייא ןעמ זיא ָאד ןוא

 ;ףוא בייה א ןבעגעג ךיז טָאה שועדאט
 ,סנייא-ףא-סנייא ביוא ןוא .סנייא-ףא-סנייא --- רימ ןפראד עקאט סָאד טָא --

 טעװ ,סקידלושמוא ןא דניק א ,עדגיוו יװ ,שינעפעשאב עטראצ ָא-אזא עליפא זיא
 ןופ ףעש ןטימ ןגָאלש ךיז ןגינעגראפ סָאד ןפאשראפ ,סנטסקינייװ ,ןענַאק ךיז
 ,ןעז רָאנ רימ ןפראד טציא ...ךָאנרעד ןרידוטש רימ ןלעוו ןטאטלוזער יד .ַָאּפאטסעג
 .ןעמוק דנאטש וצ לָאז טכאלש יד זא

 ןיא ןסָאגעגרעדנאנאפ טייהרעקידנגייווש .ייט ןגָארטעגניירא טָאה טינאפעטס
 יד ןּפוז ןעמונעג טָאה ,סעוָאשכאמ ענייז ןיא טפיטראפ ,רערעדעי ןוא ,רעזעלג יד
 יירד-ייווצ עטשרע יד ךָאנ ,טייהרעטדערעגנּפָא יו ןוא .טיורב טימ ןסייבוצ ןוא ייט
 סָאװטע ייז ןוא שיט ןפא רעזעלג יד טלעטשעגקעווא קירוצ עלא ןבָאה ןעגנולש
 | | .טקורעגּפָא

 טָאה זָאלג יד רעבָא .ןבעגעג טינ ןעגנולש יירד יװ רעמ ךיוא טָאה עינאפעטס
 ןזָאלבעג שינאכעמ ,טנאה ןיא ןטלאהעג זָאלג יד טָאה יז .טלעטשעגקעווא טינ יז
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 ןטייווצ םעד ןוא זָאלב ןייא ןשיווצ יוזא ןוא ,ייט רעד ףא יו ,טנאה ריא ףא רעמ
 :גערפ א טּפאכעג

 ?עדניוו ,טלא יז זיא לפיוו --
 ,טגָאזעג סעּפע טָאה יז רעדייא ךָאנ ,לָאק סעינאפעטס ןיא זיולב טָאה שועדאט

 רע טָאה .טינ טקנירט עמ יימעלאה ,ןבָאה לביראפ טעװ עינאפעטס זא ,טליפרעד
 ףרוד ןָאטעג קוק א ןוא ןביוהעגפוא יז ,טנאה רעד ןיא ייט זָאלג יד רעדיוו ןעמונעג
 רעד טנכיײצעגנָא ןעוועג טלָאװ ןטרָאד יו טקנוּפ ,טַײקיסילפ רעניורב-סאלב רעד
 :ןריוּבעג סעדגיוו ןופ גָאט

 ,רעקינייוו רעשפע ןוא ..,רעמ טינ ...ןַײז טלא יז ףראד קיצנאווצ רָאי א --
 טגיילעגרעביא טָאה יז .ּפָאק ןטימ טלקַאשעג ןוא ןעקנורטעג טָאה שינאפעטס

 ןָאטעג גערפ א רעדיוו ןוא רערעדנא רעד ןיא ליומ טַײז ןייא ןופ רעקוצ לקיטש סָאד
 ;לָאק ןיא טַײקכעלקיױדסױא רעקירעבאלש רעייז טימ

 ?טנייה טסוװרעד ךיוא ךיז יז טָאה ןקעוואלס ןגעוו זיא --
 ,ןגיוא יד טימ ןָאטעג לטניּפ א זיולב טָאה שועדאט
 ענעטינשעגנָא סָאד .ענעקנורטרעד ןייק טינ שיט ןפא ןענאטשעג זיא ייט יד

 ןפא ןבילבעג סע זיא יוזא רעבָא .רעלעט םענופ ןכָארקעגרעדנאנאפ ךיז זיא טיורב
 טפראדאב סע ןבָאה סָאװ ,יד ןוא רעלעט םעד ןשיוצ טימ רעד ןיא -- לכעטשיט
 רעמ ךיז טָאה ןדייר .שיט םאב טצעזעגקעװא ךיוא ךיז טָאה טַײקדימ יד .ןסע
 שנייז טימ ןַײז דעכאיסימ טלָאװעג ךיז טָאה רענייא רעדעי .טלָאװעג טינ םענייק
 ,ןעגנובעלרעביא ןוא ןעקנאדעג

 ךיז עינאפעטס טָאה --- ?ןעורּפָא ןגיילוצ רָאג ךיז ריא טעװ רעשפע זיא --
 א ןוא לטעב א ןענאטשעג זיא'ס ּוװ ,ןטַײז יד ןיא קוק א טּפאכעג ןוא ןפורעגנָא
 ןבילבעג ןזיא ייט יד ןוא ,טרירעגוצ טינ ךיז ריא טָאה טיורב םוצ זא -- .ןאוויד
 ...רעזעלג יד ןיא טליקראפ

 .רעמיצ ןרעביא ןָאטעג יירד א ךָאנ ךיז יז טָאה ,טגרָאזראפ סעּפע ןומ
 ךיז לָאז רע ּוװ ,ןזיװעגנָא םיא יז טָאה --- ,טרָא ןא ,שועדאט ,וטטָאה טָא --

 .רעזעלג יד טימ ךעלרעלעט רַאּפ יד ךיק ןיא ןגָארטעגסױרא יז טָאה ןיילא ןוא ,ןגייל
 -רעדיוו ךיז טָאה שועדאט ןוא ,ןאוויד ןפא טראּפשעגוצ ךיז טָאה וואלסעלָאב

 ,רעטצנעפ םאב טלעטשעגקעווא לָאמא
 ןטנעלעגנָא ןא ןוואלסעלָאב ןעזרעד .ךיק ןופ טרעקעגמוא ךיז טָאה עינאפעטס

 טָאה ,רעטצנעפ םאב קידנגיוו-בלאה ךיז ןשועדאט ןוא ןאוויד ןופ לטנעוו םעד ןיא
 ;ןעלדאט ייז קיטומטוג ןעמונעג יז

 ,ןטעבסיוא ךייא ךיא לעװ ,טזַײװ .טיפ יד ןופ ךָאד טלאפ ריא ,ענַײמ ןדלעה ---
 ,ךיוא ערעשטעוו רעַײא ןַײז ןיוש סָאד טעוו

 ,טקיטראפעגּפָא רעגעלעג ןייא ןיוש יז טָאה ,קידנעלּפאלּפ קיטומטוג ,יוזא ןוא
 ןעוועג ךיוא עטייווצ סָאד ןיוש זיא ,ןקוקמוא ןזיוואב ךיז טָאה עמ רעדייא ,ןוא
 ,טעכעגסיוא
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 -- .ןָאטעג גערפ א שירעלעפאב עינאפעטס טָאה -- !ןגייל ךיז טעו ריא ,ונ --
 ,טכיל סָאד ןסילשסיוא ךיא לעװ

 --  ,ךיוא רימ ןענעק סָאד .עינאפעטס ,ןסילשסיוא ןיילא רימ ןלעוו טכיל סָאד --
 ,וואלסעלָאב ןפורעגנָא ךיז טָאה

 ,טכאנ עטוג א זיא --
 ,טכאנ עטוג א --
 עקידנגַײװש ,ןבָאה שועדאט ןוא וואלסעלָאב .ןעגנאגעגסיורא זיא עינאפעטס

 ,ךיז טימ ןעמונראפ ןעוועג זיא רערעדעי .טגיילעג ךיז ,עטרעלקראפ ןוא
 ,טיוט סקעוואלס ןעמונאב ןַײז וצ ףראדאב'ס יװ טציא טשרע טָאה וואלסעלָאב

 .עּפורג רעשידרערעטנוא רעצנאג א וצ געוו םעד טלעטשראפ ךיז טימ טָאה סָאװ
 -לארענעג רעד רעשפע ןוא ,שָארפ ןָאפ טקוקעגסיורא טָאה ריא ףא סָאװ ,עּפורג א
 -ַאּפ טימ טשימראפ .ָאטעג ןיא עּפורג עשידרערעטנוא ןא .ךיוא ןיילא רָאטאנרעבוג
 -רעד ךיז טָאה רע .טנּפָאװאב טוג ןוא גנאל טגָאיעג ריא ךָאנ ךיז ןבָאה יז .ןקאיל
 לָאז עמ ,לָאמ עטצעל סָאד ,ןעדגיוו וצ ןטלמונא ןעמוקעג זיא קעוואלס יז ,טנָאמ
 ,ךעלטנגייא ,טָאה סָאד ןוא .םרָאפינוא רעשישטַײד רעד ןיא קאילָאּפ םעד ןריּפשסיױא
 דרערעטנוא רעד וצ געוו םעד ךָאד טָאה סָאװ ,טיוט ןשידלעה סקעוואלס וצ טריפעג
 ,טלעטשראפ

 -נעטא םעד ןטכארטכרוד ןעמונעג רעכעלגנירדכרוד טציא ךיוא טָאה וואלסעלָאב
 -דנָאלב עגנאל יד טימ דניק ןקיגיױא-יורג םעד טָא ןריפסיוא רָאפ טייטש סָאװ ,טאט
 .ןריפסיוא םיא טצװ יז יוזאיוו ןוא ןטיירגוצ םיא טעװ יז יוזאיוו .ּפעצ ענעדלָאג
 סעשועדאט ןיא ןָאטעג סיוא יירד א לָאמאטימ ךיז רע טָאה ףָאלש םענופ יװ ןוא
 ;טיײז

 ?ןיקסוָאראמָאק טכוזאב טסָאה וד יו ,םעד ךָאנ ןעוועג וטסיב ןעדגיוו אב --
 -טנע ןא ףא טונימ א טראוועג טָאה וואלסעלָאב ,ןפָאלשעג ןיוש זיא שועדאט

 :ןיילא ךיז וצ ןָאטעג גָאז א ןוא רעפ
 ...ןיוש טּפָאלש רע --
 .ןרָאװעג ןפָאלשנא ךיוא ןיילא זיא ןוא
 ןשיוצ סַײרעביא ןא ןיא יװ ,עדימ -- ןפָאלשעג ןיוש ןענַײז עדייב ןעוו ןוא

 ןיא יז וצ ןעגנאגעגניירא עסעװרָאב א זיא --- ,רעטייווצ רעד ןוא טכאלש ןייא
 ,עינאפעטס רעגניפ ץיּפש יד ףא רעמיצ

 -רעדנאנאפ ןעוועג ןענַײז ןשועדאט אב .ןפָאלש ייז יו ,קוק א טפאכעג טָאה יז
 רע זיא םעד ףא סָאװ ,לטעב ןופ ןעגנאהעגּפָארא זיא ענייא ,טנעה יד ןפרָאװעג
 ןופ לטנעוו םעד ןיא ּפָאק ןטימ ןבָארגעגנַײא ןעוועג זיא וואלסעלָאב ןוא .ןגעלעג
 ,ןאוויד

 ךיז ראפ עינאפעטס טָאה -- ,ןשעלסיוא ןסעגראפ ךָאד ייז ןבָאה טכיל סָאד --
 -טיוג א טקעוורעד ריא אב ךיז טָאה'ס :טקוקעג עלַײװ א ךָאנ טָאה יז .ןָאטעג גָאז א
 יז ןוא טנאה ענעגנאהעגּפָארא יד ןבייהפוא םיא ןוא ןשועדאט וצ ןייגוצ טַײקידנעװ
 ,דניק א טימ ןָאט יז טגעלפ יוזא טָא ...ןרעוו ןפָאלשראפ טינ לָאז יז ,ןגיילקעווא
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 טָאה יז רעבָא .לגיוו םענופ ןפרָאװעגסױרא עלעטנעה א םעד אב ךיז טָאה'ס ןעוו
 יד ףֹא יז זיא ,ןפאכפוא ךָאנ ךיז שועדאט טעװ רעמָאט ,טאהעג עריומ
 טימ ןוא ,ןָאטנָא ןַיז ןגעלעג זיא'ס ּוװ ,לוטש םעד וצ ןעגנאגעגוצ רעגניפ ץיּפש
 סעשועדאט ןעמוקאבסיורא ,קידנעמעטָא טינ טאמיק ,ןעגנוגעוואב עליטש רעייז
 -יטכיזרַאפ רעבלעז רעד טימ ןוא ,עווכאּפ רעד רעטנוא טקעטשראפ סע ןוא דמעה
 -עג סװואלסעלָאב וצ רעגניפ ץיּפש יד ףא ןעגנאגעגוצ יז זיא טייקליטש ןוא טַײק
 ןעגנאגעגוצ עינאפעטס זיא עווכאפ רעד רעטנוא רעדמעה עדייב טימ ןוא .רעגעל
 ,ךיק ןיא ןַײרא זיא ןוא טכיל סָאד ןסָאלשעגסיױא ,ריט רעד וצ

 עווענימוילא עסיורג א ןטָאזעגפוא עטילּפ רעד ףא טָאה טַײצ רעקיזָאד רעד ראפ
 סָאװ ,רעדמשה ייווצ יד ןשאוו טלעטשעג ךיז טָאה עינאפעטס ןוא ,רעסאוו טימ ןאפ
 ,רעמיצ ןטייווצ םענופ ןגָארטעגניירא סָאװרָאנ טָאה יז

 -סיוא רעדמעה יד ךיז ןלעוו ירפרעדגיא זיב זא ,טנכערעגסיוא טָאה עינאפעטס
 םעד ףא ןגיילקעווא ייז ןוא ןסערּפסױא ןזייוװאב ךָאנ ייז טעװ יז ןוא ןענעקירט
 ,ןעמונעג ייז טָאה יז ּוװ ,טרָא ןבלעז

 ןענאטשעג ריא זיא ןגיוא יד ראפ ןוא ,רעדמעה יד ,עינאפעטס ,ןשאוועג יז טָאה
 ,ןגיוא עיורג עסיורג-שירעדניק ,ןעזעג טאהעג לָאמנייא יז טָאה יז יו ,אזא ,עדגיוו
 ,פעצ ענעדלָאג-דנַאלב עסיורג ייווצ ןוא .ענעקָארשרעד ןוא עטמיורטראפ לסינ א
 -נגייווש ַָא-סָאד טָא זא ,ּפָאק ןיא טעּפױטַאּפ טינ ריא ךיז טָאה'ס .עקידנגַײװש א
 עדייבעג רעד ןיא ןייגכרוד טעוו לדיימ ענעקַארשרעד-בלאה ןוא עטמיורטראפ עקיד
 רעד ןופ רעקנעה-טּפיוה םעד רעביא לייטרוא-טיוט א ןריפסיוא ןוא ָאּפאטסעג ןופ
 םיא טָאה עינאפעטס סָאװ ,טקאפ א ןעוועג סָאד זיא ךָאד ןוא .ָאטעג רעוועשראוו
 סָאד רָאנ טינ ןעדגיוו ןיא ןעזרעד ןוא ןַײזטסּוװאב ריא ןיא טרָא ןא ןבעג טפראדעג
 -ענעגרעביא ןא רָאנ ,ּפעצ עגנאל יד טימ דניק עקיגיוא-יורג ענעקָארשרעד-בלאה
 ןַײז שעפעג-רעסיומ ךיז טייג סָאװ ,טאדלָאס ןשידרערעטנוא ןזָאלקערש ןוא םענעב
 ,ןלױּפ ראפ יא ,ָאטעג רעד ראפ יא

 ןסיײר סעדגיוו ָא-עכלעזא טָא זא ,ןָאט וצ טכארט א ךעלקערש ןעוועג ריא זיא'ס
 ןייק ,קענאדיימ ןייק ייז ןביירטראפ ןוא עּפָאריײא ןקע עלא ןופ סיורא ןשטַײד יד
 ףא ייז ןדנעש ,ּפעצ יד ּפָא ייז ןרעש ,עקנילבערט ןוא םיצנעװשָא ןייק ,ץעשזלעב
 -אמערק יד ןיא ןענערבראפ ןוא ןרעמאק-זאג יד ןיא ןקיטשרעד וצ ייז ךָאנרעד
 ,סעירָאט

 ףא טזָאלעגּפָארא ךיז טָאה קילגמוא רעד טניז ,טַײצ עצנאג יד טָאה עינאפעטס
 ןביילקרעדנאנאפ ךיז ,ןָאט טכארט א ןַײז וצ ףראדאב'ס יװ ןזיוואב טינ ךָאנ ,ןליֹוּפ
 ןעוועג זיא יז .ןדִיי עטלייטרוראפ ןוא עטגָאיעג יד ןופ לריוג ןכעלקערש םעד ןיא
 טָאה ַאטעג ןייא ראפ .טנַאקעג טָאה יז רָאנ סָאװ טימ ייז ןפלעה טימ טקיטפעשאב
 ןפלָאהעג יז טָאה ָאטעג ןייא ןופ .רעוועג -- רעטייווצ א ראפ .זַײּפש טריזינאגרָא יז
 -וקָאד *עשירא, טכארבעגנַײרא יז טָאה ָאטעג רעטייווצ א ןיא ,ןסַײרסיױרא ךיז
 ,סנייא רָאנ טסייוו יז .עפיירס א ףא יװ טַײצ עצנאג יד טליפעג ךיז טָאה יז .ןטנעמ
 סעּפע ןוא ןסירעגכרודא ךיז זיא --- ,ןסיײרכרודא ךיז ןָאק יז רָאנ ּווװ :רעסאוו ןגָארט
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 יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס סָאװ ןופ .טעוװעטארעגסיורא עפיירס רעקיזָאד רעד ןופ

 ןטכארט -- ,רעסאוו רעמע ריא טימ עקידנפיול א ,טַײצ עצנאג יד יז טָאה ,עפיירס

 -גיא ,ךיק ןיא ,ָאד טָא עדגיוו ןענאטשעג ןגיוא עריא ראפ זיא טציא .טנָאקעג טינ

 .רעדמעה יד ןוואלסעלָאב ןוא ןשועדאט ראפ ןשאוועג טָאה יז ןעוו ,טכאנ רעד ןטימ

 -עגּפָארא טימ ,עקידוועמעש א ,טַײקליטש רעקיטכאנאב רעד ןיא ןענאטשעג זיא יז

 ץלא ריא אב זיא טנעה יד ןופ ןוא ,ריא ףא טקוקעג טָאה עינאפעטס .ןגיוא עטזָאל

 ;יז טגערפ עדגיוו זא ,טכאדעג ךיז טָאה ריא .ןלאפעג

 -אמערק יד ןיא זדנוא ןעמ טנערב סָאװראפ ?זדנוא ןעמ טעגראה סָאװראפ --

 -אלבַא זדנוא ףא ןעמ טכאמ סָאװראפ ?זדנוא ןעמ טעטכינראפ סָאװראפ ?סעירָאט

 יד ןיא זדנוא ןעמ טפראוו סָאװראפ ..רעדניק ערעזדנוא ףא ןוא זדנוא ףא ?סעוו

 אב ןעמענוצ ףא רעשכעה א ןבעגעגסיורא טָאה רעוו ?טייהרעקידעבעל רעבירג

 ?ןבעל סָאד זדנוא

 ;ּפָאק ןטימ ןעלקַאשוצ ןוא רעדמעה יד ןשאוו ןעמונעג רעדיוו טָאה עינאפעטס

 .רעקנעה ייז ןענַיײז ףורעד .טינ סעשאק ןייק ןעמ טגערפ ,ןענעגראה סָאװ ,יד ףא

 טקנוּפ זיא ,ןענעגראה ייז סָאװראפ ,עגיראה טימ ךיז ןעמענראפ סָאװ ,יד אב ןגערפ

 ריא זיא סָאד .יז טמאסראפ סָאװראפ ,גנאלש רעד אב ןגערפ יוװ ,וויאנ יוזא

 .ןגערפ טינ רעבָא ,ןענייטשראפ רָאנ ןעמ ןַאק גנאלש יד .טפאשנגייא

 ןוא ריא ןבעל ַָאד טָא טייטש עדגיוו זא ,טכאדעג ץלא ךיז טָאה ןעינאפעטס

 ריא ראפ ךיז טמעש ןוא ,ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא טלאה ןוא ,טכארט יז סָאװ ,טרעה

 יװ ,טנָאמרעד ךיז טָאה עינאפעטס .טיַיקירעבאלש ריא ראפ ךיז טמעש ןוא ,לריוג

 ךָאנרעד ןוא דנאלשטייד ןופ ןדִיי יד ןגלָאפראפ ןעמונעג טשרעוצ ןבָאה ןשטַײד יד

 יז ןבָאה םעדכָאנ .דגאי א ןעוועג טלָאװ/ס יו טקנוּפ ,ןענעגראהסיוא ןביוהעגנָא ייז

 יז ןוא ,טּפאכראפ רָאנ ןבָאה ייז סָאװ ,דנאל ןדעי ןיא ןגלָאפראפ ןביוהעגנָא ןדִיי יד

 ןראגנוא ןיא ,דנאלָאה ןיא ןוא ךיירטסע ןיא .טיוט םוצ ןגָאיראפ ןוא ןגָאי ןעמונעג

 "עג ןעמ טָאה ןעמעלא ןוא ,דנאלנכירג ןיא ןוא עיגלעב ןיא ,ךיירקנארפ ןיא ןוא

 טימ םענייניא דרע רעשילוּפ רעד ףא ןעגנערבמוא ייז ..,ןליױּפ ןייק ,רעהא טכארב

 ' ,ןדַיי עשיליוּפ יד

 "ייווצ רעד וצ ךיק קע ןייא ןופ עלעקירטש א ןגיוצעגרעדנאנאפ טָאה עינאפעטס

 ףא טלעטשעגפוא ךיז טָאה יז .רעדמעה ענעשאוועגסיוא יד ןעגנאהעגפוא ןוא רעט

 טכארט א םעצולּפ יז טָאה ,קירטש ןפא שעוו סָאד קידנכיײלגסיױא ,ןוא לקנעב א

 :ךָאטעג

 "עג ןוא ןלאפכרוד גָאט ןקידנגרָאמ ןָאק ,עינאפעטס ,ןיילא יז ,רעגייטשא ,טָא

 יד ךיז ןלעטשנגעק ראפ ןטעּפשימ יז ןעמ טעוװ .ָאּפאטסעג רעד ןופ ןרעוו טּפאכ

 ןוא ןלאנעסרא עשישטַײד יד ןיא רעוװעג ןענעוונאג ראפ .רָארעט ראפ ,ןשטַײד

 "רעד ןענעגראה ץלא ראפ רעירפ ןעמ טעװ ,ןעדגיוו ,יז רָאנ .ןענעגראה יז טעוװ עמ

 עליימעב ןיוש ןלעוװ ןעגנוקידלושאב ערעדנא עלא ןוא ,עקשידַיי א זיא יז סָאװ ,ראפ

 טָאה -- ,סָאד טָא .רעטשרע רעד בילוצ ,רעטסקיטכיוו עמאס רעד בילוצ ןלאפּפָא

 זיא עמ סָאװ ,םעד ןיא קידלוש ןַײז .ךעלקערש זיא -- ,ןָאטעג טכארט א עינאפעטס
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 ,ןכערבראפ ןקיזָאד םעד ןיא עקידלֹוש ןוא ,טלעוו רעד ףא ןרָאװעג ןריובעג לאלכיב
 ןוא סיורא ןטסישאפ יד ןסַײר ,ןטעב יד ןיא עקנארק ןוא ךעלגיוו יד ןיא רעדניק
 ,זיוהטכעש ןיא ייז ןביירט

 וצ ןעלטניפ קידנקיטיגאב ןעמונעג ןוא לקנעב םענופ ןעגנאגעגּפָארא זיא יז
 ,ןגיוא יד טימ ןיילא ךיז

 ,ןשָארפ ןָאפ רעביא לייטרוא םעד ןריפסיוא טעװ יז סָאװ ,טוג זיא'ס .טוג זיא'ס
 סשָארפ ןָאפ ראפ לָאז ,עקירעבאלש ןוא עסאלב סָאד טָא .דניק עשידִיי סָאד טָא ,יז
 םעד ןופ עטסכאווש עמאס סָאד ןלעטשקעװא ךיז קילכנגיוא ןא ףא שטָאכ ןגיוא
 ןַײז רָאנ ,סָאבעלאב זיא רע טינ זא ,ןגייצרעביא םיא ןוא ,דניק א ,קלָאפ ןשידִיי
 יד רָאנ ,טקיטלעוװעג רע טינ זא .ליוק יד רָאנ ,קראטש זיא רע טינ זא .טאמָאטוװא
 סָאװ ,לדיימ שידִיי טעשָאּפ א ןופ טנאה רעד ןיא זיא טאמָאטוװא רעד זא ןוא .טַײצ
 ןּפאכ ךיז ןוא ןקיניזאב סָאד טעװ ,שָארפ ןָאפ ,רע רעדייא ,רעִירפ ןָא םיא טלעטש
 -יבאק ןיא ךיז אב ,ָאד טָא ,ָאטעג ןיא -- רע ןוא ןױעשרעה יד יז זיא ,ןלעטשנגעק
 זא ,ןייטשראפ רעשפע סע רע טעװ םענַײז טיוט ןשיטניה ןראפ עגער ןייא ףא .טענ
 וצ ענעפוראב ןופ טינ ,ןסאר עקירעבאלש ןוא עקראטש ןופ טינ טכאלש א זיא'ס
 זיא רעוװעג ןעוו ,עיצאוטיס א רָאנ ,ןַײז וצ טפאלקשראפ ענעפוראב ןוא ןשרעה
 *עגנָא רעסיורג רעד ,רע ןָאק טציא זא ןוא טנעה יד ןיא ןטידנאב וצ ןלאפעגניירא
 -קעווא לגרָאג ןטרעכעלעגכרוד א טימ ךיז ,טאק רעמענרָאפ ןוא רעכיוה ,רענעסערפ
 ,לדיימ ןקיטכיזעג-סאלב ןוא ןקירעבאלש םעד טָא אב סנסופוצ ןגייל

 ךיוא עינאּפש ןיא טָאה קעטעמ רעדורב סעדגיוו זא ,טסּוװעג טָאה עינאפעטס
 יֹוזא טקנוּפ ןוא סרעדרעמ-רעביוא עשישטייד יד אב סנבראש יד טנפעעגפוא יוזא
 -גירּפ ןטיול --- יוזא ךיוא .רעיצירטאּפ עשינעילאטיא יד אב ןגיוא יד טכאמראפ
 ןקיטרעװכיוה ןטיהעגסיוא-טוג ןופ טינ ןוא ליוק רעטזָאלעגסיױרא-טוג א ןופ ּפיצ
 ןשטַײד יד ןבָאה עדירפ רעטסעווש סעדגיוו זא ,טסּוװעג טינ רָאנ טָאה יז ,טולב
 -עג גוצ ןצנאג א טימ םענייניא ןוא רעגאלצנָאק ןשיזיוצנארפ א ןופ ןסירעגסיורא
 -מוא ,רעניילק א ףא ןזָאלּפָארא יז ןלעוו ייז זא ,ןלױּפ ןייק יז ייז ןריפ ןדִיי עטּפאכ
 ןא ,רעטצישאבמוא ןא --- ריא ןגעק ןוא ,ןילבול ןופ טַײװ טינ ,עיצנאטס רעטנאקאב
 יז ןלעװ ,רעטרעטסעלעג ןוא רענענַאטעגסיױא ןא ,רעטעטנעּפעג א ,רעטנפָאװאבמוא
 -אמערק ןופ ןוא ןזאג ןופ עירענישאמ-רעכערבראפ עשישטַײד עצנאג יד ןלעטשנָא
 -נעלרעטָאפ ןוא טניה עשיסעסע ןופ ,ןטאמָאטוװא ןוא סרעפראוונליוק ןופ ,סעירָאט
 ןענעשראיּפָא ריא אב ייז ןלעװו רעקידעבעל א אב ךָאנ זא ןוא ,ןרָאידָאראמ עשיד
 א וצ ןגיילוצ ייז ןלעװ ןוא ,ןעדגיוו אב יװ ,ּפעצ ענעדלָאג-דנָאלב עכלעזא טקנוּפ
 -טאמ ןּפָאטשנָא ףא ןעיורפ ןוא ךעלדיימ ערעדנא ןופ רָאה עכלעזא טָא גראב ןצנאג
 ןופ שָארפ ןָאפ רעטלעטשענכיוה א טעוװ ריא ןגעק .רעקנעה עשישטייד ראפ ןצאר
 ריא אב ןעמענוצ טכער ןַײז ןוא ןשרעה וצ טַייקנפוראב ןַײז ןזַײװסיױרא קענאדַיימ
 ,רעטעטנעּפעג א ,ריא ןגעק ...גָאט םעד ןוא ,דרע יד ןוא ,ןבעל סָאד ןוא בַײל סָאד
 -סיורג ןַײז ןרירטסנַאמעד ןעמעש טינ ךיז טאק רעטלעטשעגכיוה רעד טָא טעוו
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 -טכאלש ענַיז ראפ ןענעכעראפ עװַײג רעלאטורב ןוא רעּפמעט טימ סע ןוא טכאמ
 ..,ןטסגידראפ

 ןגיוא יד ןביוהעגפוא ,רעגעלעג ריא ףא טגיילעגקעווא ךיוא ךיז טָאה עינאפעטס
 ;ןָאטעג טכארט א ןוא שעוו םענעגנאהעגסיוא םעד וצ

 יד טימ לדיימ עשידִיי סָאד טָא סָאװ ,קיטכערעג רעייז זיא'ס ,טוג זיא'ס --
 -סיורג םעד טָא סעכיוק עקירעבאלש עריא טימ ןרעלקרעד סעּפע טעװ ּפעצ ענייש
 ,ןגיוא עקידַײנש עיורג עריא טימ ,טנעה ענעגייא עריא טימ יז .טאק ןקיטכעמ
 ךָאנרעד לָאז סע סָאװ ,סנייצלא .רָאי קיצנאווצ עריא טימ ,טַײקידוװעמעש ריא טימ
 ביוא עליפא .ןרעגיז יד ןַײז יז טעוו ,ןעשעג טינ ריא טימ לָאז סע סָאװ ,ןעשעג טינ
 ,קירוצ ןרעקמוא טינ ךיז טעוו יז

 ,ןרָאװעג ןפָאלשנא עינאפעטס זיא ןעקנאדעג עקיזָאד יד טימ
 קירוצ קעווא זיא ןוא גנוניווו סוואלסעלָאב טזָאלראפ שועדאט טָאה ירפרעדניא

 ,רעטעּפש טשרע טקרעמאב רע טָאה ,ןשאוועגסיוא זיא דמעה ןַײז זא .ָאטעג ןיא
 א טימ ןפראווכרוד ןזיוואב ךָאנ ךיז ןוא ןָאטעגנָא שינעלַײא ןיא סע רע טָאה טציא
 .ןוואלסעלָאב טימ רעטרעוו רָאּפ

 רימ ..סורג א ןעניטסירק ןוא קנאד א ןעינאפעטס רעביא ביג ,וואלסעלַאב ,ונ --
 זיא סָאװ ,עדאגירב רעשילױּפ רעד ןגעוו סעומש א ןּפאכ ןסעגראפ ןצנאגניא ןבָאה
 ץלא ןָאט ךעלנַײשראו טעװ יקסווָאראמָאק .דנאלסור ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג
 ..ןריטעמָארּפמָאק וצ יז ףא

 יד ןריטעמָארּפמָאק יוװ ,רעווש יוזא טקנוּפ ןַײז םיא טעװ ,ךיא ןיימ ,סָאד --
 ןופ לגילפ יד רעטנוא ךיז טניפעג עדאגירב עשיליוּפ יד ןענאווזיב ,יימרא עטיור
 ןייק טינ עיצאטעמָארּפמָאק עשירעטילימ סיקסוװָאראמָאק טָאה ,יימרא רעטיור רעד
 ךיז ןעמענראפ ריא טימ סָאװ ,עיצאטעמָארּפמָאק עשיטילָאּפ יד יו ,טרעוו ערעסערג
 ,טלמעד ןעז ןעמ טעװ עקירעביא סָאד .ןרָאטסינימ עשיטנארגימע רענָאדנָאל יד
 םעד וצ זיא לַײװרעד ...עשראוו וצ ןרעטנעענרעד ךיז טעװ יימרא עטיור יד ןעוו
 .ירפ ךָאנ זיא םעד ןגעוו ןדייר ןוא טַײװ ךָאנ

 טָאה רע .ןשועדאט טימ טנגעזעג ךיז וואלסעלָאב טָאה רעטרעוו עקיזָאד יד אב
 ;םיטש רעד ןיא ורמוא לסיב א טימ ןָאטעג גָאז א רָאנ םיא

 טלָאװ יז ..קידנעטש יװ רעמ לָאמ סקיטנַײה סעּפע ךיז טמאז עניטסירק --

 ..ןַײז טפראדאב ןיוש
 -- ...געוו ןיא ןדַײמסיױא טציא לָאמארעדיוו ריא טימ ךיז לעוװ ךיא ...דָאש א --

 ,ּפָאק םעד ןָאטעג יירד א גנורעיודאב טימ שועדאט טָאה
 .ןעזרעדיוו ףא -- ,טנעה יד ןָאטעג ריפעצ א וואלסעלַאב טָאה -- ,ונ --
 ,טנוזעג ביילבראפ ---
 זיא רע .קעווא זיא ןוא רעמיצ םעד ףא ןָאטעג קוק א לָאמאכָאנ טָאה שועדאט

 זיא ךָאד .ָאטעג ןיא ןַײז רעכיג סָאװ טלַײעג טָאה רע .שירפ .ןפָאלשעגסיוא ןעוועג

 ;קנאדעג א ןעגנאגטגכרוד םיא
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 ןדיירכרוד ...ריא טימ ןענעגעזעג ךיז ?ןעדגיוו וצ ןּפאכוצ טציא ךיז רעשפע --
 טציא ןיוש טּפָאלש יז ..,לייטרוא םעד ןריפכרוד יוזאיו ...ןטיײהלצנייא ןגעוו ךיז
 ןייק ,ןפַאלשעג טיג טכאנ עצנאג יד ץלא ןופ רעכיג זיא יז ...ךעלניישראוו ,טינ
 ,..טכאמעגוצ טינ סיוועג גיוא

 זיא עוואשכאמ עטייווצ יד ,טאהעג טינ טַײצ ןייק שועדאט טָאה גנאל ןטכארט
 םיא טָאה יז יװ ,טנַאמרעד ךיז טָאה רע .ןעדגיוו וצ געוו ןפא ןעמוקעגנָא ןיוש םיא
 עינאפעטס זא ,טקוקעגמורא ךיז טציא טשרע ,קָאר םעד גנונעדרַא ןיא טכארבעג
 . ןכאמראפ טלָאװעג םיא ךיז טָאה עגער א ףא ןֹוא .דמעה סָאד ןשאוועגסיוא םיא טָאה
 סעּפע .טַײהדניק רעד ןיא רָאנ ןבָאה טגעלפ רע יװ ,ליפעג טוג אזא ןופ ןגיוא יד
 ,בוטש רעד וצ ןעגנאגעגוצ זיא רע .סקידװעטמָאי-װערע ליפעג םעד ןיא ןעוועג זיא
 ,טנָאמרעד ךיז ןוא רעמיצ סעדגיוו ןופ רעטצנעפ םוצ ךייח רעד ןיא קוק א טפאכעג
 -נעענ ,רעטצנעפ ןבעל ָאד טָא ,טלעטשעגרעדנאנאפ ןטרָאד זיא לבעמ סָאד יוזאיוו
 ןרער ענלקינ יד ףא טקוק עמ זא .טעב ענלקינ א .טעב ריא טייטש ,רעהא רעט
 א טייטש סטכער .סנגיובעגסיוא ןא ןצנאגניא ,טכיזעג סָאד ּפָא יז ןיא ךיז טלגיּפש
 ףא לגיּפש א טימ .קנארש רעד -- טנאוו רעקידרעבינגעק רעד אב ןוא .עקפָאס
 טימ רעמיצ םענעגנאהראפ םעד טָא ןופ ןָאטעג עייוו א םיא ףא טָאה'ס .טפלעה ןייא
 ,םעטָא םעד ןטלאהנַײא טסולגראפ םיא ךיז טָאה'ס זא ,ףָאלש ןשרעדניק ליפיוזא
 ,ןקעוופוא טינ םעטָא ןטימ יז לָאז רע

 אזא ךָאנ ...גָאט אזא ךָאנ ...עטעגראהרעד א יװ ,טפָאלש ...ךָאנ יז טפָאלש סיוועג
 יז ,טפָאלש יז ..טכארבעג ריא טָאה ןיילא רע סָאװ ,עבאגפוא אזא ךָאנ ןוא עידעי
 ..טרעטשעגמוא ןוא קִיור ןפָאלש יז לָאז ,ןַײז טינ רָאג סע ןָאק שרעדנא ...טּפָאלש

 -רָאפ סָאד ,רעטצנעפ םענעגנאהראפ םעד ףא קוק א טּפאכעג לָאמאכָאנ טָאה רע
 ךיז ןיא טָאה'ס ,טעלאוט ןשימייה סעדגיוו ןופ לייט א יוװ טקנוּפ ןעוועג זיא ?גנעה
 טָא וצ טַײקטנעָאנ ןופ ליפעג א טימ ןוא .טימעג ןשלדיימ ןליטש ליפיוזא טאהעג
 ןיוש -- טציא .קירוצ ןעגנאגעגקעווא שועדאט זיא לגנעהרָאפ ןטזָאלעגּפָארא םעד
 סאג עצנאג א ןגיוא ענַײז ןיא ןגָארטעג טָאה שועדאט .ןרעקמוא טינ ךיז רעמ ףא
 -מורא ןוא ןכוז ןוא ריא רעביא ןעשזדנַאלב ןענָאק לָאז ליפעג ןַײז זא ,רעמיצ א טימ
 טָאה טייצ עצנאג יד ,ןייגקעווא לָאמארעדיוװ ןוא ןרעקמוא ךיז ןוא ריא רעביא ןייג
 וצ ףראד'ס יװ ןעזעג טינ ןעדגיוו טימ ךָאד ךיז טָאה רע זא ,טכאדעגסיוא םיא ךיז
 ןעגנאגעגקעווא ןוא ,ןדיירסיוא ןזיוואב טינ ריא טימ טרָאװ ךעלשטנעמ ןייק .ןַײז
 ,טנגעזעג טינ ךיז טאמיק .שטנעמ רעדליוו א יװ ןצנאגניא רע זיא ריא ןופ

 --- ,רָאד ןַײז ףא ןלאפעגסיוא ןגעווטסעדנופ זיא'ס ןבעל רעווש אראס ,ךע --
 -עדנא רעד ןיא עמרוט ןייא ןופ --- ,םעטָא םעד ןטלאהראפ עלַײװ א שועדאט טָאה
 יד ןוא ,ןגיּפשראפ ריד ןעמ טָאה עמַאשענ יד ןוא .ָאטעג ןיא סעּפָאקַא יד ןופ ,רער
 ,טינ וטסנָאק םייח ןַײד ראפ ךיז ןגָאלש ןוא ...ןעמונעגוצ ריד אב ןעמ טָאה םייה
 עמַָאשענ רענעגיּפשראפ ןַײד ףא ליוו שיילפ ןוא טולב ןַײד ןופ רעטעראפ א לַײװ
 סָאד סָאװ ,סקיב יד ּפָא טינ ריד רע טיג ,קיטליווװ ןקיטולב לסיב א ןבעלנָא ךיז
 טגערפ רע רָאנ ,טזָאלעגרעביא ריד טָאה קלָאפ סָאד סָאװ ,טבעלעגנָא טָאה קלָאפ
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 עניוט ןטימ ךיז ןגָאלש ןוא .,.ןפיוקראפ ןענָאק ןגרָאמ ךיד לָאז רע יידעק ,ןעמָאנ ןַײד
 לָאמאכָאנ ןוא ...ץראה סָאד ןבעגקעווא ליוק א ראפ ןוא ...עוויינג טימ ןעמ ףראד
 ףא ךיז טיג ןוא ,ץראה סָאד ,סע טמענ ,םעד ךיז טסולגראפ סע זא ןוא ...ץראה סָאד
 ...ָא-רעטציא יוװ יוזא טָא ...ּפָא לעטש א עלייוו א

 טָא טימ סנייא-ףא-סנייא ..ןשָארפ ןָאפ טימ ןגָאלש ךיז טסייג וד ...עדגיוו --
 טסָאה וד ןוא ..,עדנאמָאק יד ןבעגעג ריד בָאה ךיא ןוא ...טאק ןטקיטעזעגמוא םעד
 זיא לפיוו ,ןָאטעג טינ טכארט ןייק עליפא ...ןעמונעגנָא קיטומ יוזא ןוא ןייש יוזא יז
 ןוא ...ןליוּפ ץנאג ראפ ןוא ...רימ ראפ -- ןגָאלש ךיז טסייג וד .ראפעג ןאראפ ָאד
 ןסאג עשירא ףלעווצ ןופ עקערטש א ףא סעציילּפ ענַײד רעטניה ןייטש לעװ ךיא
 טינ לָאז סע סָאװ ...ןטראוו לעוװ ךיא ...ךעלסעג-ָאטעג ןביז ןוא טנאוו-ָאטעג א ןוא
 ..טינ יצ ,ןרעקמוא ךיז וטסעוװ יצ ,סנייצלא ...ענַײמ ןַײז וטסעװ ,ריד טימ ןעשעג
 עטדנעשעג יד ,סאג יד טינ ןוא ,ץראה ןַײמ ןופ סיורא טינ רעמ ןיוש טסעוװ וד טינ
 -אב ךיז ףא ריצאּפש ןסיורג ןַײד ןייג טסעוװ וד רעכלעוו רעביא ,סאג רעוועשראוו
 ,רעטצנעפ םענעגנאהראפ םעד טימ רעמיצ סָאד טינ ןוא ,לריוג ןַײד טימ ןענעגעג
 ןליטש ןַײד ןוא ,טַײקליטש עטמיוצעג ןַײד ןטיחראפ קידנעטש ףא טעװ סָאװ
 ,,טַײקניײיר ןַײד ןוא ,ץלָאטש

 םיא טָאה עדגיוו סָאװ ,קָאר ןַײז ןופ טרָא םענעי ףא ןָאטעג קוק א טָאה רע
 ;ןָאטעג לכיימש א טָאה רע .טעוועריצראפ

 יד ןופ ,רעלדרערעטנוא עשיליוּפ ןוא עשידִיי יד ןופ רידנומ רעמערָא רעד ---
 ןבעגעג ריד בָאה ךיא טינ ...ייג ...עדגיוו ,ייג .רעלדנעטשפוא עשיליופ ןוא עשידִיי
 ,טלא ןַײד ...קלָאפ ןטילעגסיוא ןַײד ןבעגעג ריד טָאה עדנאמָאק יד .עדנאמָאק יד
 ןבעגעג ריד טָאה עדנאמָאק יד ,..ןליוּפ ןבעגעג ריד טָאה עדנאמָאק יד ,קלָאפ סיורג
 ...רָאד רעזדנוא ףא ןלאפעגסיוא זיא סָאװ ,טַײצ עשיגארט ןוא עסיורג יד

 ןיוש ךיז טָאה טרָאד ןופ .רעטניוצ ןשיליוטאק םוצ טעווערעקראפ טָאה רע
 ,טנאוו-ָאטעג יד ןעזעגנָא

 -וקעג טינ זיא עניטסירק זא ,טנַאמרעד ךיז רע טָאה ,טנאוו-ָאטעג רעד אב ,ָאד
 ןגָארטעג טָאה יז .טקיורמואב זיא וואלסעלָאב זא ..ָאטעג רעד ןופ סנטיײצאב ןעמ
 רעשידרערעטנוא רעשיליּפ רעד ןופ ענַאטאמ עטשרע יד .ָאטעג ןיא רעוועג
 ."עידראווג-סקלָאפ;

 א ןגעלעג זיא ָאטעג עיצקא רעקידרעּפיקמָאי רעד ךָאנ עטקיטולבעגסיוא יד

 טימ ןעגנאגעגמורא זיא טרעקניּפ ןעמלאז םיסיימ יד ןופ גיניק רעד .עטשעלאכראפ

 ןעגנאהעג ןענַײז טפול רעד ןיא .ןסאג עטסיוו עקידלווָא יד רעביא ןשטנעמ ענייז

 .ןצענ"סבעװניּפש עקידרעמוז-ףָאס

 ךיז ןענעפע ָאטעג ןיא ןפיוה עטקאהראפ יד ןופ ןרעיוט יד .ירפצנאג ךָאנ זיא'ס

 עטענאילכראפ ערעטצניפ יוװ ,ףוא ךיז ןענעפע ייז .ףוא טייקיטכיזרָאּפ סיורג טימ

 -ראטס ףיוה ןייא ןיא .טצענעגעצ קידעסימ-ווערע ןוא ליופ יוזא ךיז ןטלָאװ רעליימ

 סָאװ ,למייב קיטכוזדניוש טרעגָאמעגסיױוא ןא טימ עמאס רעד ןיא סיורא טעשט
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 פא םעד ףא ןוא טסימ םעד ףא ,לאפּפָא ןיא ןוא טסימ ןיא זדלאה ןזיב ךיז טדָאב

 א ןיא .ןסיב א קידנכוז ,ענעלָאװשעגנָא ןוא עסעוורָאב ,רעלטעב םורא ןכירק לאפ

 סעלסאי יד טימ טיירד ןוא רעגניז-ףיוה רעטעקאנ-בלאה א טייטש ףיוה ןסייווצ

 :רעטצנעפ יד וצ טַיײרש ןוא ךעלסַײװ עלעג יד טימ ןוא

 ,ןצנאראמ טימ לּפע ןסעגעג ךיא בָאה שזדָאל ןיא
 ,.,ןצנאוו יד ןוא םערעװ יד ךימ ןסערפ רעטציא ןוא

 ,יורפ א ןופ רעּפרעק רענערָאװעג ווָאלב א טגיל רעגניז-ףיוה םענופ טַײװ טינ
 ,טגיל יז .וצ טינ טייג רענייק .קָאטש ןטפניפ א ןופ ןפרָאװעגּפָארא ךיז טָאה סָאװ
 ןעמ טזָאל רעיוט רעדנא ןא ןופ .עטאמש א טימ טקעדעגוצ ,טסימ עלעקפוק א יו
 רעד .ןטכענ ןופ ךָאנ עטעגראהעג ךיז ןרעגלאוו סאג רעד ףא .לדנאה ףא סיורא ךיז
 ענייז טימ ןערָאּפוא ךיז ןזיוואב טינ טָאה טרעקניּפ ןעמלאז םיסיימ יד ןופ גיניק
 עדעי .ָאּפאטסעג טיַײטאב סָאד .ָאטוװא ןא ךרוד טרָאפ סע .ןרישזאסאּפ עקיטלעוונעי
 טזָאל ָאטעג רעד ףא .דרע רעד ןיא ןלייא ןַײנ ךיז טלאחאב שינעפעשאב עקידעבעל
 -עגסיוא ןוא טרעווילגראפ טרעוו ץלא .קעד ערעווש א יװ ,טַײקליטש א ּפָארא ךיז
 וצ וצ רעטסעפ ךיז ןעילוט םיגוראה יד עליפא זא ,סיוא ךיז טכאד סע .ןברָאטש
 טערט ןיײטשדלָאג רענעגושעמ-טָאטש רעד רָאנ .ןעזנָא טינ יז לָאז עמ ,דרע רעד
 .ָאפאטסעג רעד טינ ןוא סעווָאמאה-ךעלאמ םעד טינ .טינ םענייק געוו םעד ּפָא טינ
 -עגסיוא רעקיטש .עולב-עורק -- ןסירעגּפָא ,סאג רעד רעביא םורא ךיז טכַײלש רע
 טינ זיא רע .םידָאגב ענעסערפעגפוא ענַײז רעטנוא ןופ סיורא ןקוק ביַײל טרעווייד
 ןפא קעװא טינ זיא רע .עימעדיפע-סופיט רעד סייב סופיט ףא ןרָאװעג קנארק
 "זאג יד ןיא ןפרָאװעג טינ ןעמ טָאה םיא ,סעדאקָאלב יד סייב ץאלּפ-גאלשמוא
 רע .טאהעג טינ ייז טָאה רע לַײװ ,סענָאב ןייק ןבעגענּפָא טינ טָאה רע .ןרעמאק
 -אטשעג זיא רע .ןעגנונעדרַאראפ סרעלטיה ןופ ענייא ןייק טליפעגסיוא טינ טָאה
 ןגָארטעג ךיז טָאה סע ןיהּוװ ,טרָא םענעי ןגעקטנא טקנוּפ סאג רעד ןטימניא ןענ
 ןסאג יד ףא גנוגעוואב יד טרילוגער טלָאװ רע יװ ,ןענאטשעג זיא רע .ָאטוװא רעד
 -גָארט סטרעקניּפ ןעמלאז טיילגאבסיורא רע טָאה גנאל טינ טשרע .ָאטעג רעד ןופ
 וצ ךיז טגניז ןוא ָאּפאטסעג רעד ןופ ָאטװא םעד ךרודא רע טזָאל טציא ,ךעלטעב
 ;ייברעד

 ,ייב ךעלעמ דיװָאד
 ,ילרטעג לכעטסאּפ א
 ,ךעלעדיי ,עשז טנניז
 ,ךעלדנגינ-םיליהט
 ,יייוװ יוא ,ןעמ טגניז םיליהט
 !יירק ,רעלטיה ,עפירכ ,רעלטיה
 ,ייװצ ןוא סנייא --- ןטסלָאז ןליופ
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 -עגסיורא ךיז ןבָאה ךעלרעטצנעפ יד ןופ ,טלעטשענּפָא ךיז טָאה ַאטווא רעד

 "עג טָאה ןײטשדלָאג .ןרעװלָאװער ייוצ טימ סעקעשאד עטריקאל ייווצ טקעטש

 :ןגירשעגסיוא ןוא טלַײעג טינ עלעדיל סָאד טקידנע
 !ןרעלטיה טיוט א --
 טָאה סָאװ ,סָאש רעד ןעגנולקענּפָא טָאה ףורסיוא ןקיזָאד םעד וצ טוילאס א יו

 -פוא ןזיוואב ךָאנ ךיז טָאה רע רָאנ .דרע רעד ףא טרעגלאוועגקעווא ןענײטשדלָאג

 -"ראּפ ןיא סעצוװָאּפאטסעג יד ןעַײרשסױא ןוא ליוק רעטייווצ רעד ךָאנ ךיוא ןבייה

 ;ןַיײרא ףעצ
 טרָאד ךיז ךיא לעװ ןכיגניא .ָאד יוװ ,רעסעב זיא טלעוו-רענעי ףא .קנאד א --

 ,ןרעלטיה טימ ןעז
 .רעדור א ןָאטעג רעדיוו ךיז ןבָאה ןפיוה יד .קירוצ קעווא ךַײלג זיא ָאטווא רעד

 םענעסָאגאב-טולב טימ םעד ףא קידנעקניװ ,ןטייווצ םאב טגערפעג טָאה רענייא

 ןײטשדלָאג
 ' | ?סָאװראפ ---

 ?רעיײט ייז טסָאק סָאװראפ א ןָא ןוא ?סָאװראפ ---

 סָאװ ,ןָאה רעטעליוקעג סָאװרָאנ א יװ ,סאג ןטימניא ןגעלעג זיא ןײטשדלָאג

 יד ענַײז םידָאגב יד .טקילפעגמורא זַײװרעטרע ,ןָאה רעסיורג א .ךָאנ ךיז טפראוו

 ענעכָארבעגנַײא יװ ,ןעזעגסיוא ןבָאה ןוא ףורא טעשטאקראפ ךיז ןבָאה עטקילפעצ

 טָאה רע ןוא .ליומ םענופ טצעזעג םיא טָאה םיוש א ,טסעסיוגעג טָאה רע .לגילפ

 :ןעגנוזעגרעטנוא ץלא ךָאנ

 ,ייכ ךעלעמ דיװָאד
 יייייכעל א ךעלעדַיי עשז טכאמ

 ל"ב ךעל-עמ דיװזָאד

 ,דרע רעד וצ ןָאטעג ּפָארא זָאל א ךיז טָאה ּפָאק ןַיז ןוא

 -- .ןָאטעג גָאז א ,ףיוה םענופ קידנעייגסיורא ,רענייא טָאה --- ,טקִיוראב ךיז --

 .ןרעלטיה טימ ןגָאלשענּפָא ךיוא ןיוש ךיז טָאה רע

 רעד טימ עלַאהעב יד זיב ,עוורוכ א ןיא ץעגרע טראוועגרעביא טָאה שועדאס

 .ךיז וצ רעטַײװ טזָאלעג ךיז ןוא ,טקידנעעג ךיז טָאה ןישאמ-רָאּפאטסעג

 םענופ ןעגנאנעגסיורא זיא סָאװ ,דָיי רעד טלעטשעגּפָא םיא טָאה --- ,עינאּפ --

 טפלעה זיא ,ןעמָאנ סטָאג ןיא עווצימ א ןענידראפ טליוו ריא ,עינאּפ --- ,ףיוה

 .ןיירא ףיוה ןיא סעמ םעד ןגָארטרעבירא

 -אט טָאה ,ןטעגראהעג ןפא ןזיוועג טַײצ עצנאג יד טָאה דיי רעד יוװ ,םעד טיול

 "ַּפָא רעד טָא יװ ,טרעהעג טָאה שועדאט .טייג סע סָאװ ןיא ,ןסיױטשעגנָא ךיז שועד

 טָאה רע .ןַײרא ןישאמ רעד ןיא ןגירשעגסיוא סעּפע טָאה רעלטעב רענעסירעג

 םינ ,ַײשּפָא טימ רע טָאה טציא .ןסָאשעג םיא ןיא ןבָאה טניה ייווצ יד יו יןעזעג

 -נאגעגסיוא םעד ןעמונעגנָא ןוא ןגיובעגנָא ךיז ,ןדַיי םעד טשינרָאג קידנרעפטנע

 םענופ סיפ יד ףא ןדִיי םעד ןזיװעגנָא ,סעווכאּפ יד רעטנוא ןעניטשדלָאג םענעג
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 ןגָארטעגניײרא ןעייווצניא םיא ייז ןבָאה ,טייהרעקידנגייווש ,יוזא ןוא ,ןענימראב
 .ףיוה ןטסטנעָאנ ןיא

 .עטשעלאכראפ א יוװ טנגעגאב יז טָאה ןשועדאט .ליטש ןעוועג זיא יײרעקורד ןיא
 גראב רעצנאג רעד ןגעלעג בלעוועג ןשידרערעטנוא םעד טָא ףא טלָאװ'ס ךַײלג
 -יוקעגסיוא ,רעּפיקמָאי םוא ,ןטכענ טָאה עדנאמָאק-טגנוטכינראפ יד סָאװ ,םיגוראה
 ןוא רעדיוורעד ןעוועג ןיילא ךיז טלָאװ יז יװ ,יוזא ןעזעגסיוא טָאה דרע יד .טעל
 ףא רעהפוא ןָא ךיז טָאה סָאװ ,טולב םעד ןופ ןוא ןעיאזיב ןופ ןוא ייוו ןופ סעמינ
 ,ןסָאגעג ריא

 -ייז ייז ,ןרעװלַאװער טכא ןוא סעטאנארג עכעלטע טקרעמאב טָאה שועדאט
 וצ ןָאטעג זָאל א ךיז טָאה רע .ןסָאנ ןעמוקעגניירא זיא'ס .ףונביוא ןגעלעג ןענ
 ;ןשועדאט

 ?ןסירעגכרוד ךיז --
 ,טלעטשעגּפָא שועדאט םיא טָאה -- ?רעדנאסקעלא זיא ּווװ --
 ?רעדנאטקעלא --
 ?ָאטינ ךָאנ זיא קעטעמ ןוא --
 ,טכאנאב ןטכענ ךָאנ ןעמוקעג זיא קעטעמ ---
 ?רע זיא ווו ---
 ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארא טָאה ןסָאנ
 ,.ןטכענ ...עלא ,ןבוקאי ןוא ...רעטָאפ סעדגיוו ...םענַײז רעטָאפ םעד טָאה עמ --
 -נאסקעלא ןעמוקעגניירא זיא רעמיצ ןטייווצ א ןופ .טקידנעראפ טינ טָאה ןסָאנ

 ,ןשועדאט טימ טסירגאב ךיז רע טָאה רעטרעוו ןָא .רעד
 ?ןעמוקעגרַאפ ןטכענ זיא ָאד סָאװ ,ןיוש טסייוו וד ---
 :ןעלסקא יד ןיא ּפָאק םעד ןגיוצעגניירא טָאה שועדאט
 ,,,סייוו ךיא --
 ָאד ןענַיז סָאװ ,סעטאנארג יד ןופ ענייא ןָאטעג טעלג א טָאה רעדנאסקעלא

 ;ןפורעגנָא ךיז ,ןשועדאט וצ ןגיוא יד קידנבייהפוא טינ ,ןוא ,ןגעלעג
 רימ ,ןגיוצראפ ליפוצ ךיז טָאה דָאירעּפ-סגנוטיײרגוצ רעזדנוא זא ,סיוא טזַיװ --

 טנעה סעמעוו ןיא ןבָאה טינ ןיוש טעװ רעוועג סָאד זיב ,ןטיירג גנאל יוזא ךיז ןלעוו
 .ןרעוו וצ טגיילעגניירא

 קעטעמ ריד טָאה ןיקסװָאראמָאק ןגעוו ...רעוועג סָאד ,טינ עליימעב סע טסָאה --
 ?ןבעגעגרעביא

 ןלעטשסיוא .ןבָאה רימ סָאװ ,סָאד ...ןטראוו וצ סָאװ ןיוש ָאטינ עדאווא זיא --
 טָאה ןייג רעבָא .קיניזטכַײל ןעוועג טַײז רעזדנוא ןופ זיא ףליה סיקסוװָאראמָאק ףא
 זיא רע זא ,ןסיוװ ,סנטסקינייוװ ,ןפראד רימ .טַײקרָאלק ןַײז לָאז .טפראדעג ןעמ
 ,ןשטַײד יד ראפ יװ ,ןטיה יוזא טקנוּפ ךיז רימ ןפראד םיא ראפ זא ,טנייפ רעזדנוא
 -רעדיו םעד ןבעג רימ ןלעװ רעוועג סיקסווָאראמָאק טימ טינ .רימ ןסייוו טציא
 ןגעק ןדנעװנָא טינ סע טעװ רע זא ,קילג א ןַײז טעו'ס .ןשטַײד יד דנאטש
 ,זדנוא
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 -עג ןענַײז סָאװ ,סעטאנארג עכעלטע יד ףא ןָאטעג זַײװ א טָאה רעדנאסקעלא
 :ןרעװלָאװער יד ףא ןוא ,ןבענרעד ןגעל

 סָאװ ,עטצעל סָאד ,דרע רעד רעטנוא ןופ .ןענעּפָאװאב זדנוא טעוװ קלָאפ סָאד ---
 .ןענַאק טעוװ רע סָאװ טימ ,ןטלאהרעטנוא זדנוא טעוװ דלאוו רעד .ןבילבעג ךָאנ זיא'ס
 רעד ןיא רימ ןלעװ ,ןשטַײד יד ןופ עיצקא ןא ףא ןטראוו רעדיוװ ןלעװ רימ ביוא
 רעוועג .ןשטייד יד ןופ רעקינייװ טינ קלָאפ ןראפ קידלוש ןַײז עיצקא רעקיזָאד
 ,ןפיוק רימ ןלעוו

 :טצעזעגקעווא ךיז טָאה שועדאט
 ?טכארבעגניירא ןעמ טָאה טארנעדוי םענופ עיצובירטנָאק יד --
 ןיא טרעגלאווראפ ןעוועג ךָאנ ןענַײז סָאװ ,םיצייפכ עטצעל יד טימ םענייניא --

 ..ץכעלַאש-לפָאטראק א ףא ןוא טיורב לקיטש א ףא ןטַײבסױא םוצ בוטש רעדעי
 ,טַײצ רעד וצ .ןגָארטעגנַײרא

 ףא ןעזרעד ןוא טקוקאב יז ,עטאנארג א טנאה ןיא ןָאטעג םענ א טָאה שועדאט
 ;ןכייצ ןשישטַײד א ריא

 ?טפיוקעג ...ןלאנעסרא עשישטַײד ןופ זיא סָאד --
 ...רעלדרערעטנוא עשיליוּפ יד ןופ ענָאטאמ א --
 עניטסירק ןוא ,ונ ...טגָאזעג רימ טָאה וואלסעלָאב ...ענָאטאמ יד זיא סָאד --

 ?קירוצ ןעגנאגעגקעווא גנאל ןיוש זיא
 ...ןטלאהראפ טינ ךיז טָאה יז ,טכארבעג סע טָאה יז יוװ ,םעד ךָאנ ךיילג --
 ;ןָאטעג יירד א קיורמוא ךיז טָאה שועדאט
 ,סיוא טזַײװ .טלמוטעצ ןצנאגניא זיא רע ...ריא ףא טראוו וואלסעלָאב ---

 ןַײז טפראדאב ןיוש יז טלָאװ ,ןבשזעכ ןַיז טיול ...רעביא סעּפע טכארט רע זא
 ,.קירוצ

 ;םעטָא רעד טלעטשעגּפָא עלַײװ א ףא ךיז טָאה ןרעדנאסקעלא אב
 יװ ,ירפצנאג ןעגנאגעגסיורא זיא יז .ןענעכערסיוא ךָאד ןָאק עמ ...טראוו --

 ?געוו רעד סע טרעיודעג לפיוו זיא ...עדנוטש-ייצילַאּפ יד טקידנעעג ךיז טָאה'ס רָאנ
 געװ רעד -- ,ןסָאנ ןפורעגנָא ךיז טָאה --- ,טינרָאג טרעיודעג געוו רעד --

 ,טלעוו רעצנאג רעד םורא עזַײר א ןכאמ ןעמוקסיוא ןָאק געוו ןטימניא רָאנ .ןיילא
 ?טינ ןעד ןסייוו רימ .טלעוו-רענעי ףא לָאמא ןוא

 .ןרָאװעג ןגיוושנא לָאמאטימ ןענַייז עלא
 ץעגרע טָאה יז זא ,ןַײז ןָאקי'ס --- ,רעדנאסקעלא ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ...ָאי --

 ןַײז טפראדאב ןיוש טָאה יז לַײװ ...געוו ןיא סיײרעביא םענעגנווװצעג א טכאמעג
 ..ןבשזעכ סנעמעלא טיול ,ןבשזעכ סוואלסעלָאב טיול רָאנ טינ קירוצ

 רעדיוו טָאה -- ,ןייגרעבירא ףא עכעלרעפעג א ןעוועג זיא טכאנ עקיטנַײה ---
 רעקינייו טינ ןגרָאמירפ רעד ןוא --- .ןסָאנ ןָאטעג ןיירא לעטש א טַייז רעד ןופ
 ...ךעלרעפעג

 -טע ןוא רעהעג סָאד טגנערטשעגנָא ןעמעלא אב טָאה גנוקרעמאב עקיזָאד יד
 ןופ ןסַיײרסיױרא טווּורּפעג ךַײלג ךיז טָאה רעדנאסקעלא ,ּפעק יד טזָאלעגּפָארא סָאװ
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 -אט אב ןָאטעג גערפ א סעכיוק ענעגייא יד רעביא ןוא דנאטשוצ ןקיזָאד םעד
 | ;ןשועד

 אב ךיז טוט סָאװ ?טנָארפ םענופ סַײנ ןוואלטעלָאב אב טרעהעג טינ טסָאה ---
 ,ץלא ןעלקנוטראפ טעוװ עגלָאװ רעד אב טכאלש יד זא ,ךיז טכאד רימ ?דארגנילאטס
 ,..טסייוו סעמָאכלימ ןופ עטכישעג יד סָאװ

 ,יוזא זיולב רימ טָאה רע ,טּפאכעגפוא טינ ,סיוא טזייוו ,רע טָאה סַײנ ןייק --
 -- דארגנילאטס ןגעוװ ...עדאגירב רעשיליופ רעד ןגעוו ןָאטעג גָאז א ,סופ ןייא ףא
 ,..טינ

 טעװ דארגנילאטס .טגערפעגכָאנ טינ ךיז טסָאה וד סָאװ ,דָאש א ,דָאש א --
 יו טקנוּפ ..ךיוא דנאטשפוא רעזדנוא ןיא עילָאר עניילק ןייק טינ ןליּפש ןפראד
 ,זיא ,גיז א דארגנילאטס אב ןטלאהּפָא ןלעוו ןשטייד יד ביוא .גירק ןצנאג םעד ןיא
 ,ןעגנוגנידאב ערעווש רעייז ןיא ...רעטַײװ ןגָאלש ףךיז ןלעוו ןסור יד ,ךיז טייטשראפ
 -ליווװ ןופ סעייכ סָאד ןייגסיוא טינ טצוו ןשטַײד יד זיב ,ןגָאלש ךיז ןלעוו ייז רָאנ
 ,דנאלסור ןיא טינ ,עּפָארײא ןיא טינ ..ןביײלב טינ טעװ םוטנדַיי ןייק רעבָא .,.קיט
 ןסור יד רָאנ .ןעגנומענרעטנוא יד ףא ןוא יימרא רעד ןיא ןענַייז סָאװ ,יד רעסיוא
 רעטנוא טכאלש יד ןענווװעג ןבָאה ייז יו טקנופ ,טכאלש עקיזָאד יד ןעניוועג ןלעוו
 -מוא ןוא םזיַארעה ןופ רעדנּוװ סיורא ןטרָאד ןזַיװ ייז יװ ,םעד טיול ןוא .עװקסָאמ
 טימ רָאנ טינ ןענעגעזעג ןזומ דנאלשטַײד ךיז טעװ ,דנאטשטסעפ ןכעלפיירגאב
 ןשרעהאב ןופ םור םעד טימ עליפא רָאנ ,טלעוו יד ןשרעהאב ןופ סאגושעמ םעד
 ...ָאטעג יד

 -נאסקעלא ןעמונאב ןפיוא ןייז ףא ךיז טָאה רענייא רעדעי .טרעהעג ןבָאה עלא
 -:יירא טלָאװעג טָאה רעדנאסקעלא זא ,ןענאטשראפ טָאה שועדאט .זָאנגָארּפ סרעד
 ,עלַאהעב רעד ןופ ןסַײרּפָא ייז ןוא רעטימעג יד ןיא טייקרעטנומ לסיב א ןגָארט
 נָאז א טָאה ןסָאנ ןוא .עטיכש רעטצעל רעד ןופ טרעיוהעג ץלא ךָאנ טָאה טָאװ
 ;טייז א ןיא ץעגרע קידנקוק ,ןַאטעג

 ןפראד לייװרעד רָאנ ..ךעלריטאנ ...יוזא סע זיא דארגנילאטס טימ ...ָאי ---
 אזא לָאמאכָאנ ,,,ןטיירג ןביײהנָא ךיז ןוא ...ָאד ןגעוו ..ָאטעג רעד ןגעוו ןטכארט רימ
 ,עקענאכ רעדָא עריוט-סעכמיס ןליּפשּפָא זדנוא ןָאק שָארפ ןָאפ סָאװ ,רעּפיקמָאי

 ,רעוועג ןייק טינ רימ ןנָאה .עמָאכלימ יד ,ןביײחנָא ךיז זומ יז .ןעשעג טינ רעמ רָאט |
 סעטאנארג רעבָא .ןענאלּפָארעא ןייק טיִג רימ ןבָאה ,ןעקנאט ןייק טינ רימ ןבָאה
 טימ ,סאג ןפא זיא ?ןאראפ ןענייז ,טימאניד טימ עטליפעגנָא ,ךעלטכאש ,רימ ןבָאה
 ,עיצובירטנַאק רעצנאג רעד ראפ .ןשטייד יד אב ןעלגרָאג יד ןעזירהרעביא ןייצ יד
 ךיוא ןבָאה רענאזיטראּפ יד .רעוועג ןפיוק ,טארנעדוי םאב ןעמוקאב ןבָאה רימ סָאװ
 -מָאי עכלעזוא ןכאמ ךיז ייז ןזָאל ?סָאװ זיא .ןענאלּפָארעא טימ ןעקנאט ןייק טינ
 ?ֵָאד רימ יו ,סרעּפיק

 רעװש יו ,טסּוװעג טָאה רע ,ןדיירסיוא ךיז טזָאלעג םיא טָאה רעדנאסקעלא
 ;טלעטשעגּפָא םיא רע טָאה ךָאד ,םיא זיא'ס

 ףראד ּפָאק םעד רָאנ ,ןסָאנ ,טוג זיא ,קידלודעגמוא טסרעװ וד סָאװ ,סָאד ---
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 יד ןיא רעּפיקמָאי ןעגנאגעג ןענַײז סָאװ ,ןדִיי יד זא ,טסעגראפ ...ךאוו ןטלאה ןעמ
 ךיז ןעגנאגעג ןענַײז ייז .רענאזיטראּפ ןייק טינ טַײװ ןענַײז ,םישַארדעמעטָאב
 סָאװ ףא ,ןסיוו רעשפע ןיוש יז ןלעו טציא ..,עלָאּפ רעד רעטנוא טָאג אב ןטלאהאב
 ...ןענעכערסיוא ןענָאק ייז

 סרעדנאסקעלא טרעהעג טָאה רע .ןעניטסירק ןגעו טכארטעג טָאה שועדאט
 א --- וואלסעלָאב ןענאטשעג זיא ןגיוא עניַיז ראפ .,.טַײװ רעייז ןופ יו ,רעטרעוו
 עקידנעשזדנָאלב טימ ןוא ורמוא םענעטלאהעגנייא טימ ,רענעגָאלשרעד א לסיב
 ,אה ,וטסניימ יו ...עניטסירק ..ןַײז טפראדאב ןיוש טלָאװ יז, :דניק א יװ ,ןגיוא
 "?שועדאט

 זיא -- ,ןענעכערסיוא ןענָאק ייז סָאװ ףא ,ןסיוו טציא ןיוש ןלעוו ייז ...ָאי ---
 ,דייר סרעדנאסקעלא וצ גנומיטשוצ סנסָאנ ןרעיוא סעשועדאט רעביא ןעגנאגעגכרוד
 םיא ןבָאה ,ץראה ןַײז ןיא ןסירעגניירא ךיז ןבָאה סָאװ ,דייר עקיזָאד יד ךיוא רָאנ
 ..ןגיוא עקידנעשזדנַאלב סוואלסעלָאב ןעז טרעטשעג טינ

 ?ןעניטסירק טימ ןעשעג טנַאקעג טָאה סָאװ ---
 -אמ רעד ףא -- רעוועג לסיב םעניא ןגיוא יד ןטינשעגנייא לָאמאכָאנ טָאה רע

 טכארט א ןוא ,םירייואכ עשיליוּפ יד ןופ טכארבעג טָאה עניטסירק סָאװ ,ענַאט
 ;ןָאטעג

 ,טסייוו רעוװ ...עטאנארג רעדעי ןוא ...ליוק רעדעי ּפָא טסָאק סע טולב לפיוו;
 "..ענָאטאמ עטשרע יד ..?ןעניטסירק טימ ןעשעג טנַאקעג טָאה סע סָאװ

 :ןעיירטשעצ םיא טוװּורּפעג ןוא טַײקנגָארטעצ ןַײז טקרעמאב טָאה רעדנאסקעלא
 יװ .ןעדגיוו ןגעוו טגָאזעג טשינרָאג ךָאנ זדנוא ךָאד טסָאה ,שועדאט ,ָאי --

 ?ךיז יז טליפ
 :טקידלושטנא ךיז טלָאװ רע יוװ ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א טָאה שועדאט
 ,,טיוט סקעוואלס רעביא רעייז טבעל יז .,?עדגיוו ---
 ?עבאגפוא יד ןעמונעגפוא יז טָאה יוװ ןּוא ---
 ריא .רעיורט ריא ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד זיא עבאגפוא יד זא ,טכאד רימ --

 ,טקרעמאב טינ טאמיק יז טָאה ראפעג ענעגייא
 רעייז סעּפע ןיא טנָאמרעד ךיז יװ ךָאנרעד ןוא ןגיוושעג עלַײװ א טָאה רע

 ;סקיטכיוו
 ,טַײװ רעד ןיא ץעגרע טקוק ,לאש רענעלָאװ רעסַײוװ ריא ןיא ךיז טליה יז --

 ...קעטייוו םענופ ןקעדראפ טלָאװעג ךיז טלָאװ יז יו
 ןיב ןעדגיוו ראפ --- .רעדנאסקעלא ןפורעגּפָא ךיז טָאה --- ,סיוא טינ טכאמ'ס --

 "רעד טָאה רע .שרעדנא סעּפע ףא ןעגנורּפשעגרעביא רעדיוװ זיא ןוא --- ...קיור ךיא
 ,רעַײט ךערּפשעג רעד טסָאק ןשועדאט זא ,טליפ

 וצ גנודנעוו א ןכעלטנפעראפ רימ ןפראד ,ךיא ןכער ,ןיקסװָאראמָאק ןגעוו --
 א ןָא ףראוו ,שועדאט ,םענ .ןָאדנָאל ןייק ךיוא ןעמוקנָא יז לָאז ןוא .טלעוו רעד
 ,טקעיַארּפ

 .שועדאט טגָאזעג טָאה --- ,ןבירשעגנָא ןיוש טָאה וואלסעלָאב --
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 :טצעזעגרָאפ טָאה רעדנאסקעלא ןוא
 טינ ןוא ןסעגראפ טינ לָאמנייק ןלעוװ רימ .,ןבַײרשנָא ךיוא רימ ןלעוו ךָאד --

 ןלָאז רימ ,רעוועג ןבעג טגָאזעגּפָא זדנוא טָאה סָאװ ,ףארג ןשיליוּפ םעד ןייז ?כיומ
 ,ןשטנעמ יו ןבראטש ןענָאק

 ךָאנ ףראד עמ -- ,שועדאט ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ,ןבעגוצ ךָאנ ףראד עמ --
 ןליופ ןיא ןדִיי עטצעל יד ךרוד ןבירשעג ןרעוו רעטרעװ עקיזָאד יד זא ,ןבעגוצ
 רימ זא ,ןביײרש ןעמ ףראד ךָאנ ןוא ...םעיק רעייז ןופ געט עטסכעלקערש יד ןיא
 ..ןעייר ערעזדנוא ןעמאזוצ ןסילש ןוא טולב ןיא ּפָא ןעייג

 ,ןסָאנ טלעטשעגניירא טָאה -- ,ףמאק םענעדיישטנא ןוא ןטצעל םוצ --
 .ןעוועג םיקסאמ ןוא טכארטראפ עלַײװ א ךיז טָאה רעדנאסקעלא
 ,גנודנעוו יד ןקידנעראפ ןעמ ןָאק יוזא טָא ,.ָאי --
 "עגכרוד זיא סָאװ ,גָאט ןייא םעד ראפ ,קעטעמ ןזיוואב ךיז טָאה ריט רעד ןיא

 ,טרעדנעעג רעייז ךיז רע טָאה ,טדיישעצ םיא טימ ךיז טָאה שועדאט טניז ,ןעגנאג
 ןופ ןעזעגסיורא םיוק ךיז ןבָאה עניַיז ןגיוא יד ,ץראווש ,ןגיוצעגּפָא ןעוועג זיא רע
 -מָאי רעד ןופ קעטייוו רעצנאג רעד ןגעלעג זיא םענָאּפ ןייז ףא .סעִיו יד רעטנוא
 "גייא ןא סעפע ךָאנ ןוא טַײקיזָאלטסיײרט יד ןוא קעטייוו רעד .עטיכש רעקידרעּפיק
 ליפעג עקיזָאד סָאד ,ןגיוא ענעבָארגראפ-ףיט ענַײז ןופ טקוקעגסיורא טָאה טייקמאז
 געט עטסגרע יד ןיא טליפעג טינ סע טָאה רע .דמערפ ןעוועג קידנעטש םיא זיא
 רע טָאה ןטכאלש עטסקיטולב ןוא עטסגרע יד ןיא .עינאּפמאק רעשינאּפש רעד ןופ
 ךיז יז טָאה ענוראּפש רעטסדנימ רעד ךרוד .ךיז רעטניח טלעוו יד טליפעג ןטרָאד
 טליפרעד ךיז רע טָאה ָאד ןוא .ךעלגעמ ןעוועג זיא'ס רָאנ סָאװ טימ טּפוטשעגכרוד
 טקוקעגסיורא טָאה'ס רָאנ ,טגָאזעג טיג טרָאװ ןייא ןייק םעד ןגעוו טָאה רע .םאזנייא
 ןשועדאט וצ ,טנַײרפ יד ןסעזעג ןענַײז'ס ּוװ ,שיט םוצ ןעגנאגעגוצ זיא רע .םיא ןופ
 ןפא ןענאטשראפ ךיז ןטלָאװ ייז יוװ ,ןגיוא יד טימ ןָאטעג ךאמ ןקידנסירגאב א
 ;טקידנוקרעד ךיז קידעכרוא-וועגא יוזא ןוא ,קנווו

 ?ָאד גנאל ןיוש טסיב ---
 :טרעפטנעעגּפָא םיא ליומ בלאה א טימ רָאנ יו יוזא טָאה שועדאט
 ...סָאװרָאנ ---
 ןפורעגנָא ךיז ןוא רעוועג ןפא ןָאטעג קוק א קעטעמ טָאה ךָאנרעד
 ..קילייה טציא ןיא'ס ...ןטלאהאב ןוא ...ןעמענוצ סע ףראד עמ --
 ןגיוא יד קידנעמענוצ טינ ,טָאה רע רָאנ ,םיא ףא טקוקעגמוא ךיז ןבָאה עלא

 ;טצעזעגרַאפ ,רעוועג םענופ
 ןייגאב ןפראד ךיז ןעמ טעװ טעלָאטסיּפ ןדעי טימ ןוא עטאנארג רעזעי טימ --

 ...עָאװאצ סעניטסירק טימ יוװ רָאנ ,ענָאטאמ סעניטסירק טימ יו רָאנ טינ
 טשינרָאג ןבָאה יז .ןגיוא עטראּפשעצ טימ ףוא לעטש א ןבעגעג ךיז ןבָאה עלא

 :טצעזעגרָאפ טָאה קעטעמ רָאנ .טגערפעג
 -סעג ןיא טריפעגקעווא יז טָאה'מ .סע-סע יד ןטלאהראפ ןבָאה ןעניטסירק --

 | ,ָאפאט
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 -ָאפ ריא ןעוועג סעמַאשענ-ריקזאמ ןוא רעמיצ ןיא ךיז אב ןסעזעג זיא עדגיוו
 ,רעירפ ךאס א ןעמוקעגמוא זיא סָאװ ,עריווד רעטומ ריא ,דלָאגניר עייש רעט
 ןיא קעווא טייג רע יװ ,ןעזעג יז טָאה ןקעוואלס .בוקאי רעדורב ןרעטלע ריא ןוא
 -ראפ ןכָאנ טקעריד ...ןשָארפ ןָאפ אב רעטצנעפ ןכרוד ,ךייח רעד ןיא ,סגקלָאװ יד
 | .רעה

 רעקידרעּפיקמָאי רעטצעל רעד ןופ ןטַײהלצניא ךאס א טסּוװעג ןיוש טָאה יז
 ,ןעז טלָאװעג טינ ייז טָאה יז .ןרָאקיז םענופ ןבירטעג ייז טָאה יז רָאנ .עדאקָאלב
 רעכעה ןביוהעגפוא ןצראה ןיא ךיז טָאה ןעיאזיב רעד ,ןעמונעגנָא טינ ייז טָאה יז
 ,קעטייוו םענופ

 -דנעצ ּוװ ,רעּפיקמָאי ןופ עלָאהעב רעקיטולב רעכעלפיירגאבמוא רעד טָא ןיא
 ןסאג יד רעביא געוו ןטצעל רעייז ןעגנאגעגכרוד ןענַײז ןשטנעמ רעטנזיוט רעקיל
 -רעביא סנטאט ריא טלדניוושעג ןפיוא םענדָאמ א ףא ריא וצ ןבָאה ,ָאטעג רעד ןופ
 | ,ּפָאק ןפא רָאה עטבראפעג

 :קעטעמ טנַאמרעד ריא ךיז טָאה'ס
 ףא טסיג וד ןעוו --- ,טגָאזעג ריא רע טָאה -- ,טנעקרעד טינ םיא טסלָאװ ---

 ...קוק א םיא
 -גייר עַײש רעגולק רעד ...רעטָאפ רעמערָא רעד ,טלגנארעג ךיז טָאה רע --

 -סיוא ...ןעוועג שעַײװעמ רָאנ ךיז טָאה ןוא ..ןראנּפָא טלָאװעג ייז טָאה רע ...דלָאג
 םיא ןעמ טָאה יוזא ןוא ...ןוָאלק א יו ..,ּפָאק ןווָארג ןטלא ןייז בראפ טימ טרימשעג
 ,..ץאלּפ-גאלשמוא םוצ ןבירטעגקעווא

 ,לוש ןיא ןעמוק ןזיוואב טינ ךָאנ טָאה רע לַײװ יצ .ןעוועג טינ לוש ןיא זיא רע
 סעצווָאסעסע יד ןבָאה םיא ..לוש ןיא ןייג טלָאװעג טינ ןיוש טָאה רע לַײװ יצ
 רעטָאפ רעד .טנייוועג טָאה בוקאי .ןבוקאי טימ םענייניא .בוטש ןופ טּפעלשעגסיורא
 קירעדינ טוה יד טקורעגנָא .ּפָאק ןטזָאלעגּפָארא ןא טימ ליטש ןעגנאגעג זיא
 זיא רע .סרעליוק יד ,ןעז טלָאװעג טינ ,סיוא טזַײוװ ,ייז טָאה רע .ןרעטש ןרעביא
 ןקיּפעקטנזױט ןסיורג םעד ןיא ןסָאגעגניײרא ךיז ליטש יוזא ןוא .ליטש ןעגנאגעג
 בוקאי יצ ,ןָאט קוק א ּפָאק םעד טיירדעגסיוא רָאנ רע טָאה עלַײװ עלא .,..ןיומאה
 ,..םיא ןבעל זיא

 ךיז טליפ עמ ,סיוא טזַײוז ..,טינ יז טסייוו ,טפראדאב סע רע טָאה סָאװ בילוצ
 ..ָאש רעטצעל רעד ןיא םאזנייא רעייז

 -סענָאשקא ןוא רעצלָאטש רעד טָא ,טייג רע יו ,טלעטשעגרָאפ ךיז טָאה עדגיוו
 -סעּפע טימ סיוועג טלָאװ רע .רענעסיבראפ רעד ןוא רעגולק רעד ...שטנעמ רעקיד
 ןגָאז סעּפע טנָאקעג סיוועג ייז טלָאװ רע ...ענעבירטעג יד ןטסיירט טנָאקעג סָאװ
 -טלעוו אזא ...רעמָאיעג אזא ןעוועג זיא'ס רָאנ ...ןגייווצ יד טימ םיוב םעד ןגעוו
 ...ליטש ,טלעוו ןַײז ,ןבעגעגּפָא יז טָאה רע ...ליטש ןעגנאגעג רע זיא ...שינעסַײרנַײא
 זא ,יינט א ןעמונעגסיוא םיא טימ ןעמ טלָאװ ןרעוו ןריובעג םאב יװ ,יוזא טקנוּפ
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 קיהעג םעד רעטנוא ,םינָאילאט ןוא םיכצָאר יד ןופ טינש םעד רעטנוא ,יוזא טָא
 ןוא לָאמ ןייא בוטש ןַײז ןופ רענעבירטעגטיורא ןא ,רע לָאז ,סרעליוק יד ןופ
 רעטרימשעגסיוא ןא ןוא לָאמ עטייווצ סָאד בוטש ןַײז ןופ רענעבירטעגסיורא ןא
 רע לָאז יוזא טָא ...ןבעל סָאד ,קירוצ ןבעגּפָא סע רע לָאז ,ןוָאלק א יוװ ,בראפ ןיא
 טלאה רע .יײנט ןייק ןכערב טינ ןָאק רע .ּפָא יז רע טיג .טלעוו ןַײז קירוצ ןבעגּפָא
 ,טייהרעליטש יוזא טָא ,עדגיוו טכארט ,יוזא טָא ןוא .דלָאגנייר עַײש זיא רע .טרָאװ
 ,ןרעטש ןרעביא קירעדינ טקורעגּפָארא טוה רעד טימ ןוא ןייצ עטמעלקראפ טימ
 סָאד ןוא לָאמאכָאנ רעשפע טעװ רע ...רעמאק-זאג רעד ןיא ןייגניײרא רע טעוװ
 -ָאװ ןלעוו םיא לָאז רע יו ,ןָאט קוק א ...טַײז סבוקאי ןיא ןָאט קוק א לָאמ עטצעל
 ןטצעל םוצ םיא רע טָאה רעשפע ?ןענערָאװ ןטרָאד םיא רע לָאז סָאװ ...זא ,ןענער
 :ענייט ןַייז ןפראווסיוא טלָאװעג לָאמ

 טינ רע זיא סָאװראפ ..?קעטעמ ּוװ ,ןיהא ןעגנאגעג טינ רע זיא סָאװראפ ---
 ..?עדירפ ּוװ ,ןיהא ןעגנאגעג

 יד ןָא .ןרָאהשריח רערעל רעד ןגיוא עריא ןופ ןָאטעגּפָא טינ ךיז טָאה ךָאנ ןוא
 -עג זיא רע .דרע רעד ןופ ןָאטעג סיר א סרעליוק יד ןבָאה ,יז טסייוו ,םיא .סיפ
 ןבָאה .סיפ ענרעצליה ענַײז ןָאטנָא ןזיוואב טינ ךָאנ טָאה רע .דרע רעד ףא ןסעז
 אזא יוװ .ןגָאװטסאל ןיא ןפרָאװעגנַײרא ןוא דרע רעד ןופ ןָאטעג סיר א םיא ייז
 ןיא ןפרָאװעגנַײרא ייז ןבָאה ענַײז סיפ ענרעצליה יד ןוא .רענייב טימ קעמולק
 ;קידנעַײרשכָאנ ,רעדנוזאב ,ךָאנרעד --- ןגָאװטסאל

 ,.ןצייהרעטנוא ףא ...עדוי ,טימ ייז םענ ---
 שנרעצליה יד ,ןגָאװטסאל םעד ןיא ןָאטעג ּפאלק ןביוט א ךעלנַיײשראוו ןבָאה ייז

 ,בלאק ענעדנובעג א יװ ,קינייװניא ןגעלעג זיא ןרָאהשריה רערעל רעד ןוא ...סיפ
 ...םענָאּפ ןַײז ךעלקירדסיוא טעז עדגיוו .טרָא םענופ ןריר טנָאקעג טינ ךיז טָאה ןוא
 ,טלעוו רעסיורג רעד וצ ןגָאװטסאל םענופ סיורא ןקוק ייז ,ןגיוא ענַײז טעז עדגיוו
 ליוו רע .זָארג ןטענאיווראפ ןצנאגניא טינ ךָאנ םעד וצ ...רעמייב יד וצ ,למיה םוצ
 טצעז םיוש א .קעטייוו טימ טּפָאטשראפ םיא זיא לגרָאג רעד רָאנ ,ןָאט יירשעג א
 סָאװ ,םעד ןיא ןבַײלקרעדנאנאפ ךיז טזַײװאב רע רעדייא ןוא .ליומ םענופ םיא אב
 -טסאל םענופ קעד םעד רעביא ןָאט זָאל א ךיז טוװּורּפ רע רעדייא ,ָאד טעשעג סע
 א ךיז ןביג ,סיפ ענַײז ןופ סעקָאינּפ עטקאהעגמורא יד טימ ןוא טנעה יד טימ ןגָאװ
 ןיוש זיא רע -- ןוא םינייקז ןוא ןעיורפ עטלא ןגָאװטסאל םעניא ןַײרא רעדַײלש
 ךיז יירשעג ןַײז עליפא ןיוש ןָאק'ס ןוא ...ןגָאװטסאל ןיא ,ָאד טָא ...רעווייק ןיא
 רעד טימ עדלעמ א רָאנ טיג ןגָאװטסאל רעד ...טינ ץעגרע ןיא ןסַײרכרודא טינ
 םיא ןעמ טעװ ...געוו םעד ןטערטּפָא םיא לָאז עמ ,ענעריס רעקידסעווָאמאה-ךעלאמ
 ,ץלא ןוא ,ןטערטּפָא

 ןעגנאגעגכרודא רעַײּפ קיטש א ריא טלָאװ'ס יװ ,רעטיצ א יז טיג לָאמאטימ
 ;טיוה רעד רעטנוא

 ,ןיילא .םיא ףא ךיז טביירשראפ ץלא ...ןרָאקיז ןיא ּפָא ךיז טלּפמעטש ץלא --
 רעקידרעגייטש א ןעוועג טלָאװ סָאד יו טקנוּפ ...טַיײקכעלטקניּפ א ראפ סָאװ טימ

4209 



 .ייךעלכאז ...שידָאטעמ .ךעלטקניּפ םיא טריפ רע ...טריפ ןרָאקיז רעד סָאװ ,ךובגָאט

 .ייןבראש ןטימ םענייניא ךראמ ןיא ףוא טינ ךיז טסַײר ןוא ּפָא טינ ךיז טלעטש ןוא

 ?טלעוו רעד טימ ןעשעג זיא סָאװ

 ,ןטכארט ןופ טניוװעגּפָא ךיוא ןיוש ךיז טָאה ,עדגיוו ,ןיילא יז

 ןטלאה טנָאקעג טינ רעמ ןיוש ךיז טלָאװ רע יוװ ,ּפָאק ןטזָאלענּפָארא ןא טימ

 ןצנאגניא ,לסיב א ןענאטשעג .טעב ריא וצ ןעגנאגעגוצ עדגיוו זיא ,ןעלסקא יד ףא

 ,טגאוו רעד ףא טקוקעג ,רעגעלעג ןטעבראפ ריא ףא טקוקעג ,עטקידיילעגסיוא ןא

 ןקיטסבראהגנוי א ןופ טַײקמעראוװ רענעדלָאג אזא טימ ןסָאגאב ןעוועג זיא סָאװ

 ,גָאט ןטימ

 עלא יװ טקנוּפ .סבעװניּפש ענרעבליז א ןגָארטעג ךיז טָאה סאג רעד רעביא

 רעד ..טַײצ רעד ןיא רָאי עלא יו טקנוּפ .ןָאטעג טכארט א עדגיוו טָאה -- ,רָאי

 ףא ןבילבעג ןייטש סענייפלא ןענַיז סָאװ ,רעמייב רָאּפ יד ןופ ךרָאש-רעטעלב

 -עג ייז ןיא ןיוש ךיז טָאה'ס ,ךייה רעד ןיא טשיורעגפורא סעּפע טָאה ,טרָא רעייז

 ,ןבשזעכ ןרעטיב א ןופ גָאזנָא רעקירעיורט רעד טרעה

 -יטסבראהגנוי רעד ,ןוז רעד רעטנוא טלעטשעגרעטנוא ,עדגיוו ,ןטלאהעג טָאה יז

 ןרָאװעג ריא זיא קילבנגיוא ןייא ףא .םענַאּפ ריא ,טייקמעראוו רעקירעיורט רעק

 ןעגנאגעגוצ זיא יז סָאװ בילוצ ,ןסעגראפ יז טָאה קילבנגיוא ןייא ףא .טוג ןצנאגניא

 -- ,ןגרָאמ רָאפ ריא טייטש סע סָאװ ןוא טנַיה רָאפ ריא טייטש סע סָאװ .טעב םעד וצ

 עקירעיורט עלעסיב סָאד .ןסעגראפ קילבנגיױא ןייא ףא יז טָאה טלעוו רעד ןיא ץלא

 ןופ ךָאד רעבָא ,טַײקמעראוו לסיב עטצעל סָאד ןַײז לָאז ,ןוז רעד ןופ טייקמעראוו

 יז זיא םיא ןיא סָאװ ,ןַײּפ םאי םעד ןופ ןסָאלשעגסיױא עלַײװ א ףא יז טָאה ,ןֹוז רעד

 -עוואז רענעי ןיא גוב טַײז רענעי טימ טנגעזעג ךיז טָאה יז טניז ,ןעמּוושעגמורא

 .טכאנ רעקיכור

 רעקינוז רעד טָא טימ ןעמוקעגּפָארא טַײקטכַײל אזא לָאמאטימ ריא ףא זיא'ס

 םימ םענייניא טגעוואב סע ןוא םענַאּפ ריא טלעטשעגרעטנוא טָאה יז .טַײקמעראוו

 .רעמיצ םעניא טגעוואב ךיז טָאה ןיילא ןוז יד יו ,םעד

 עטילש רעד ןבעגעגּפָא ךיז ןצנאגניא ,טלעוו רעד ןיא ץלא ןופ ענענָאטעגסיױא ןא

 בעל ריא ןיא לָאמ עטשרע סָאד יװ ,ןָאטעג טכארט א יז טָאה ,ןוז רעד ןופ

 זיא ץלא ...םערָאװ םעד יא ,לגיופ םעד יא ...ןבעל םוצ סיורא יז טפור ץלא ---

 | ...ןקלעוו סָאד יא ...ןעילב סָאד יא -- םעריוג יז

 ייןוז רעד ןופ סאּפ ןעמעראוו םעד טָא ןיא גנאלנעָאש ןענאטשעג יוזא טלָאװ יז

 טָא ןוא ...ןקלאב ןפא ןיוש יז זיא טָא ...רעכעה ןוא רעכעה ןקור טינ ךיז לָאז יז ןעוו

 ףא שינעפעשאב עטסָארּפ רעדעי יװ ,לָאז יז ןעוו --- ךָאנ ןוא ...ָאטינ ןיוש יז זיא

 ייוז רעד טימ ךיז ןרעקנָא וצ עיגעליווירּפ יד ןוא טכער סָאד ןבָאה ,טלעוו רעד

 ,טעב םוצ ןעגנאגעגוצ זיא יז סָאװ בילוצ ,טנָאמרעד ריא טָאה סָאד

 -סיורא ןוא ץארטאמ ןרעטנוא טנאה יד טקורעגרעטנורא ,ןגיובעגנָא ךיז טָאה יז

 -עגּפָא םיא טָאה יז .רעוולָאװער לכלאש א ןיא ןטלקיווראפ א טרָאד ןופ ןעמוקאב
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 טָאה יז ,לָאמ ןטשרע םוצ ןעזעג םיא טלָאװ יז יוװ ,ןטכארטאב ןעמונעג ןוא טקעד
 ;ּפָאק ןטימ טלקַאשעג טכארטראפ ןוא יוער רעד ןיא טקוקעגניירא

 ייס ..ןעילב םוצ ַײס ...ןענאדנופ טייקמעראוו יד טרעשאב טציא זיא ריא --
 ..ןקלעוו םוצ

 ךיז ןעמונעג סעּפע ןוא רעװלָאװער םעד ףא ןקוק וצ טרעהעגפוא טינ טָאה יז
 ;ןַיײרא ןצראה עמאס ןיא ןגָאזנַײרא ןיילא

 ןייג יז טעװ רעװלָאװער ןקיזָאד םעד טימ סָאװ ,שילָאבמיס טאמיק זיא'ס --
 טעװ רעוועג םעד טָא ןופ רעַײּפ ןטימ ...ןשָארפ ןָאפ רעביא לייטרוא םעד ןריפסיוא
 ...רעקנעה םעד ןופ ןבעל סָאד ןלעטשּפָא ןווּורּפ יז

 ,ןליוק יד טלייצעגרעביא טָאה יז
 טקוקעג טַײקראבקנאד רעמוטש טימ יז טָאה --- ,טנרָאװאב ץלא טָאה רע --

 ןיהווװ ,דלאוו רעד ןַאטעג ףוא לעטש א ךיז טָאה ןגיוא עריא ראפ ןוא ,טַײװ ץעגרע
 "אפ ,רעמייב יד ןשיווצ ןופ יוװ ,ןיוש יז טעז טָא ,ךעלדיימ יד טריפעגכרוד טָאה יז
 ,טוג א טימ ןאמ רעקירָאילטימ א טנאּפש ,ןגיײװצ עטכידעג יד קידנראּפשרעדנאנ
 -עגסיורא עיטראּפ א ןעמוקעג זיא'ס זא ,ןָאטעג ןסיוו וצ םיא טָאה'מ .םענָאּפ ןפָא
 ...שטייד םאב זָאנ רעד רעטנוא ןופ ...עטעוועטארעג ...עשראוו ןופ ךעלדיימ עטריפ

 --- .םיטש רעד ןיא טייקמעראוו טימ טגערפעג רע טָאה --- ?ריא טַײז סָאד ---
 טָאה רע -- .טנאקאב ןַײז רימָאל ?דלאוו ןיא ןשטנעמ יד טכארבעג טָאה סָאװ ,ריא
 ,ןיבָאלזענ --- :טנאה יד טקערטשעגסיוא ריא

 םָאק ןופ טכארטאב םיא ןוא טרעפטנעעג םיא עדגיוו טָאה --- ,ךיא ןיב טָאד --
 ,סיפ יד זיב

 -רע ןיוש ןבָאה רעמייב-רעטעלב ענַײז סָאװ ,דלאוו רעווָאשאבור ןופ ןָאפ ןפא
 א יװ ךיוא ןעזעגסיוא ענַײז עקרָאיטסאנמיג ענירג יד טָאה ,טקלעװעג זַײװרעט
 יו ,דלאוו ןרעביא טגעוואב ךיז טָאה ןיבָאלזענ ,דלאוו םענופ ביל קיטש קידעבעל
 םיא טימ ןַײז טונימ ןייא ראפ טָאה עדגיוו ןוא ,םיוב רעטגַײװצעצ רעטסעפ א
 רעטנעָאנ א רעייז יו ,ווערָאק א יו .טצישאב ענדָאמ סעּפע טליפרעד ךיז ןעמאזוצ
 ,ןיבָאלזענ טקוקעג ריא ףא טָאה ,דלאוו ןיא טכוזעגּפָא ןבָאה יז לָאז סָאװ ,ווערָאק
 ,ָאטעג רעד ןיא ןַײּפ ןוא דייל ןופ טנורגּפָא ןצנאג םעד ןעזעג רע טָאה ריא ךרוד ןוא

 טימ ןוא טַײקראבלטימוא ריא טימ טיירּפשראפ טָאה עדגיוו סָאװ ,רעביוצ רעד
 סָאד טלעטשראפ טינ עגער ןייק ףא ןעניבָאלזענ ןופ טָאה ,טכארּפ רעשלדיימ ריא
 "ור רערעדנוזאב א טימ .ָאטעג רעד ןופ םענָאּפ עטקיטולבעגּפָא ןוא עטרעצעגסיוא
 ,ןעדגיוו ףא טקוקעג טַײז רעד ןופ רָאנ יוזא ןיבָאלזענ טָאה טַײקידװעמעש רעשיס
 ןעזעג רע טלָאװ ךייח רעד ןיא טרָאד יו ,ּפָאק םענעביוהעגפוא ןא טימ ךַײלג ןוא
 ,ןטשרע םעלא םוצ טגערפעגסיוא ריא אב רע טָאה ,םיא טריסערעטניא סָאװ ,סָאד
 ,רעוועג טימ ָאטעג ןיא ךיז טרעה סָאוו

 ןגעוו לַײװ ,ראפרעד ,עטרעוואכ ,ןכאז ערעדנא ןגעו טינ ךַײא גערפ ךיא --
 א זיא ,ןכאז ערעדנא עקיזָאד יד ןגעוו ,ייז ןגעוו ןוא ...ךיא סייוו ןכאז ערעדנא יד
 ,.ןדייר טינ ךיז טזָאל ייז ןגעוו .ןַיײרא טלעוו רעד ןיא טאלג ןדייר וצ גנוכעוושראפ
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 ..ּפָא רעטַײװ ןעוט ייז סָאװ ןוא ןָאטעגּפָא ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ...ץלא סייוו ךיא
 -מוא רעצנאג רעד ןופ רָאנ ,ךַײא ןופ רָאנ טינ סעִידעי ,דלאוו ןיא ,ָאד ןבָאה רימ
 ,טנגעג

 :טכארטעג ןוא ּפָאק ןטזָאלעגּפָארא ןא טימ טרעהעג םיא טָאה עדגיוו
 סור רעקיטפערק ,רעכיוה רעד טָא ריא ראפ טייטש סע זא ,ןעז טינ לָאז יז ןעוו;

 טקנוּפ ...רעדנאסקעלא רעדָא שועדאט זיא סָאד זא ,טניימעג יז טלָאװ ,ןיבָאלזענ
 ןיא טַײצ עצנאג יד ןעניפעג טינ ךיז לָאז סור רעכיוה רעקיטפערק רעד טָא יוװ
 ןופ ןעמוקעג סָאװרָאנ זיא ןוא ..ָאטעג ןיא ןעוועג ךיוא טלָאװ רע יוװ רָאנ ,דלאוו
 ".,דרערעטנוא עמאס רעד ןופ .,.טרָאד

 רעוועג טימ עגאל רעד ןגעוו ןלייצרעד טנָאקעג קינייװ רעייז םיא טָאה עדגיוו
 -פוא עכעלנעזרעּפ עריא ןגעוו ןגָאז טנַאקעג םיא טָאה יז סָאװ ,סָאד ןוא .ָאטעג ןיא
 ,קיטשינ ראפ ןטלאהעג יז טָאה --- ,טכיזניה רעד ןיא ןעוט

 סָאװ ,ןרעינעשזניא עּפורג א ןאראפ זיא דרערעטנוא רעד ןיא זא ,טסּוװעג טָאה יז
 טסוװעג ךיוא טָאה יז .סעטאנארג ןריצודָארּפ טימ ךעלסילשסיוא טקיטפעשאב זיא
 ןוא ןרָאידָאראמ עשישטַײד אב רעוועג ןַײא טלדנאה דרערעטנוא יד זא ,םעד ןגעוז
 רעד ראפ טאהעג סע טָאה גנוטיידאב א ראפ סָאװ רעבָא .ןריטרעזעד עשינעילאטיא
 -רעדיוו םענעפָא ןא וצ ָאטעג יד ןענעּפָאװאב טפראדעג טָאה סָאװ ,דרערעטנוא
 ?דנאטש

 ;טגָאזעג םיא עדגיוו טָאה ךָאד
 ...ןָאק עמ רָאנ ןעמעוו אב ןוא ...ךיז טזָאל סע ּוװ ...ךעלסיבוצ טפיוק עמ --

 ?ךָאד --
 ;ןגיוא יד ןביוהעגפוא טָאה עדגיוו
 ,..ריטרעזעד ןשינעילאטיא ןא אב לָאמא ..,שטַײד א אב לָאמא ---
 -רעטנוא יד יוזאיוו ,ךיז ןענַאמרעד סעּפע ךָאנ ךיז אב ּפָאק ןיא טכוזעג טָאה יז

 :ןעניבָאלזענ ןָאטעג גָאז א ןוא ,רעוועג ךיז טפאשראפ דרע
 ,רעַײט רעייז רָאנ טסָאק סע --
 טָאה רע .גנוגעוואב רעדעי ריא וצ ,ןעדגיוו וצ טקוקעגוצ ךיז טָאה ןיבָאלזענ

 עליו עדעי ךיז טָאה יז .טַײקטעטנעּפעג ןוא טייקנטלאהעגנייא ןא טליפעג ריא ןיא
 יצ ...ךערּפשעג ריא טימ ןצעמע טינ ָאד יז טרעטש יצ ,ןטַײז יד ןיא טקוקעגמוא
 ...ץאלּפ ןייק ןצעמע אב טינ יז טמענראפ

 םעלק וצ טיַײקטניוװועגוצ עקינָאגנאל א ךיז ןטלאה ריא ןיא ןעזעג טָאה ןיבָאלזענ
 ,טַײז רעשירא רעד ףא סיוא סנטצעל טריפ יז סָאװ ,ןבאגפוא יד .טַײקטגנעעג ןוא
 -עג ןיבָאלזענ טָאה -- ,רעבָא .טקראטשראפ רעמ ךָאנ טַײקטגנעעג יד טָא ןבָאה
 טמענ ,טנעה יד יַײרפ ריא טזָאל .גנומיוצטסבלעז יו ,רעמ טינ זיא סָאד --- ,טכארט
 ןָאט סיר א ךיז יז טעװ ,ןטייק ןוא סעטנעּפ ענעגנוווצעג יד ּפָארא ,יז יו ,אזא ןופ
 ,ריא ףא קידנקוק ,ןעיירדראפ ךיז טעוו ּפָאק רעד זא ,ךייה רעד ןיא

 ראפ גנורעראפ ןוא גנוטכא רעטסכעה טימ טבעוועגכרוד ,דיײלטימ ןופ םאי א
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 ןעניבָאלזענ אב ןָאטעג םָארטש א טָאה ,שינעפעשאב רעקירָאיקיצנאוצ רעד טָא
 | ,ןצראה ןיא

 טימ ןבָאה טינ ךיז ןלעוװ ייז זא ,יוזא ןגָאלש ךיז ןלעװ ךעלדיימ עכלעזא טָא;
 ןוא ןיבָאלזענ ןָאטעג טכארט א טָאה -- ,"ןטאדלָאס עטסעב יד ראפ ןעמעש וצ סָאװ
 ,איאקסנאימעדָאמסָאק איָאז ןיא טנַאמרעד ךיז

 סָאװ ,יד טָא יו ,לדיימ ָא-אזא יװ ,טלעטשעגרָאפ ךיז עלַײװ א ףא טָאה רע
 -כרוד א ןעשעג לָאז'ס ןעוו ...רעהראפ א ףא ןטלאהעג ךיז טלָאװ ,םיא ראפ טייטש
 -וועבעגכָאנ-טינ עשירעדניק יא טראּפשעגסיורא טָאה ןגוצטכיזעג עריא ןופ ...לאפ
 ,טַײקיזָאלגנאגסיוא דארג רענעי יא ,ןיײזטסּוװװאב ןופ ץלָאטש ףא טלפייקעג ,טייקיד
 ,..ןטאטנדלעה ןופ בַײלרעטומ סָאד טּפָא טרעוו סָאװ

 -טוג םעד טימ ןאמ רעקיטפערק ,רעכיוה רעד טָא זא ,טליפרעד טָאה עדגיוו
 ןגעוו טציא טכארט רע זא ,טריּפשרעד טָאה יז .,.יז טכאבָאאב םענַאּפ םענעפָא ןקיטומ
 ריא ןגעוו טכארט רע זא ,ןענאטשראפ יז טָאה ןגיוא ענייז ןיא קוק א ןופ ןוא ,ריא
 טצעזעג ךיז טָאה פיל רעטשרעבייא ריא ףא .טגנעעג יז סע טָאה ךָאד .עיטאּפמיס טימ
 ,רָאטאזירעוולוּפ א ןופ ץירּפש רעניד א ןלאפעג ריא ףא טלָאוו'ס יוװ ,סייווש רעניד א
 -עגיױצעגנָא רעד ןופ ןוא עלעכיט ןיילק א לברא ןרעטנוא ןופ ןעמונעגסיורא טָאה יז
 -ָאד רעד טימ .,סייווש םעד טשיװעגּפָארא םעד טימ יז טָאה פיל רעטשרעבייא רענ
 ןוא םענָאּפ ריא לסיב א יז טקעדראפ ,טכאדעג ריא ךיז טָאה ,גנוגעוואב רעקיז
 ,גנוטכאבָאאב רעכעלגנירדכרוד סניבָאלזענ ןופ סע טצישאב

 -סיוא "אי; םעד טָא טלָאװ רע יװ ,ןָאטעג גָאז א ןיבָאלזענ טָאה -- ,ָאי --
 רעבָא ...ןכאז עטכַײל יד ןופ טינ ָאד זיא רעוועג -- ,םענָאּפ סעדגיוו ףא טנעיילעג
 טַײװ ...רעוועג טימ טעוועלאבעצ טינ ךיוא זיא דלאוו רעד ...עצייא ןא ךיז טיג עמ
 טָאה --- ?דלאוו ןיא רעהא געוו רעד ןעגנאגעגכרוד ךַײא אב זיא יוזאיוו ןוא ,..טינ
 ,שרעדנא סעּפע ףא ךערּפשעג םעד טריפעגרעבירא לָאמאטימ רע

 יוט ןקידלרעּפ םעד עלעכיט םעניד ןטימ טשיװעגּפָא לָאמארעדיוו טָאה עדגיוו
 יזא ,ליומ םענופ עלעכיט סָאד קידנעמענוצ טינ ,ןוא פיל רעטשרעבייא ריא ןופ
 :עלעכיט ןיא טאמיק טגָאזעגניײרא

 ...ןסירעגכרוד ךיז --
 ,געו רעד ןעגנאגעגכרוד זיא'ס יוזאיוו ,טכיראב א ףא טראוועג טָאה ןיבָאלזענ

 ךעייר ןקידרעקיש-סיז םעד ךיז ןיא טמעטָאעגניײרא טַײצ עצנאג יד טָאה עדגיוו רָאנ
 -וס ןיא טנַאמרעד ריא טָאה גנוקלעוו ןופ ךעייר רעד ,דלאוו ןקיטסבראהגנוי םענופ
 טַײװ רעייז ץעגרע זיא'ס ...ךאכס ףא ןעייג סָאװ ,ןטערעשט עקיטפאז יד ןיא .סעק
 רעקיטפאז רעסיז רעד רָאנ ...טייהדניק יד יװ ...סעקוס װעטמָאי רעד ...ןענאדנופ
 ,..גנונָאמרעד א יוװ ...רעהא טעשזדנָאלבראפ טָאה ךעייר

 א ןעגנולשעגּפָארא ןגינעגראפ ןופ עדגיוו טָאה --- ,דלאוו ןיא טוג זיא'ס --
 טינ טעשַאּפ ליוװ ָאטעג ןופ לדיימ סָאד זא ,ןענאטשראפ טָאה ןיבָאלזענ ןוא ;ץכערק
 יווװ ,עיצארעּפָא אזא אב ןייטשסיוא סיוא טמוק סָאװ ,ץלא ךעלרעלעט ףא ןגיילעצ
 םוצ רעמ ךָאנ ןעוועג םיא זיא סָאד ןוא .דלאוו ןיא ָאטעג ןופ ןשטנעמ ןריפרעביא
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 טימרעד טלָאװ רע יוװ ,ןגיוא יד טימ ןָאטעג לטניּפ א ןיילא ךיז ראפ טָאה רע .ןצראה

 ןלייצרעד ןיא טַײקנטלאהעגקירוצ עשיטקאט ןוא עגולק ריא טקיטעטשאב

 ןיא טימ ןעמוקעגּפָא ןיא ןוא ,ריא וצ סעכַײש עטקעריד א סָאה סָאװ ,סָאד

 :עזארפ

 , .דלאוו ןיא טוג זיא'ס --

 ריא יװ ,ןגעוואב ךיז ןָאק יז .טלמוטעצ לסיב א ךעלקריוו יז טָאה דלאוו רעד ןוא

 -עמָארּפ ןיוש םעד ןָא ןטַײז עלא ןיא ןקוק ןוא םיוב ןדעי וצ ןייגוצ ןָאק יז ,טלשפעג

 א ןפורסיורא ןָאק רעהא רעדָא ןיהא ןקוק סָאד זא ,ןטכארט וצ סקעלפער ןלענָאיס

 ןפיול ןעמונעג רעשפע יז טלָאװ ,ריא םורא ןַײז טינ רענייק ָאד לָאז'ס ןעוו .דאשכ

 ,זַארג ןטקלעװראפ ןוא ןטנקירטעגוצ ןפא טזָאלעגּפָארא ךיז ןוא רעמייב יד ןשיווצ

 יז יו יוזא ..,למיה ןיא טקוקעג ןוא ,ּפָאק ןרעטנוא טנעה עדייב ,טגיילעגקעווא ךיז

 -סיורא ךיז טָאה עמ ןעוו ,קצָאװטָא ןיא .ןבָאה ביל ,זַײוװלדיײמ ךָאנ ,לָאמא טגעלפ

 "נוא ןא ןעוועג זיא דלאוו ןיא ךיז ןעניפעג קיטציא ריא רָאנ ,,,קיטנוז א ןיא טּפאכעג

 סָאװ ,ןשטנעמ א ןבעל טייטש יז .טליפעגסיוא יז טָאה יז .עבאגפֹוא עשידרערעט

 .ָאטעג רעד ןופ ןשטנעמ יד ראפ טייקמעראוו ןוא סטוג ליפיוזא טגיל טנעה ענַײז ןיא

 םענופ ךעיוק רעצנאג רעד .רענַײײז זיא דלאוו רעד .קערש ןייק ןופ טינ טסייוו רע

 ,שטַײד רעד ןָאט קעמש ןייק טינ טגאוו וצרעהא .רעטנוא םיא ךיז טפראוו דלאוו

 ךיז טליפ סע .ּפָאק םעד רעביא ָאד רע טזָאל -- ,זָאנ יד רעהא ןַײרא רע טקעטש

 טנעָאנ רעד ןיא ןַײז טלָאװעג ריא ךיז טלָאוװ'ס יװ ,ךא .,,.טפארק אזא ןעניבָאלזענ ןיא

 ..ןשטנעמ אזא ןופ

 ;ןעלדאט קנאדעג ןיא ןיילא ךיז טמענ יז רָאנ

 ?ןייא עליפא רָאג ריא סע טלאפ יו --

 ..ריא טלעפעג רע רעבָא --

 ..ךיוא ריא טלעפעג שועדאט --

 ?טינ -- רעדנאסקעלא ןוא ---

 ןיא ךָאד בָאה ךיא --- ,ןָאמרעד א ךיז לָאמאטימ ןיבָאלזענ טוס --- ,טסייוו ריא --

 ןופ ..לארוא ףא ..ןדַיי ןריפרעבירא טימ ןעמונראפ ךיוא ךיז רָאי ןטסקיצרעפ

 ..ןליוּפ ןיא ךעלטעטש עשידִַיי ןופ ןוא עשראוו ןופ ןפָאלעג ןענַײז סָאװ ,יד ...קסירב

 עטקעריד א טאהעג טלָאװ סָאד יװ ,ּפאכ א עדגיוו ךיז סיג -- ?קסירב ןופ --

 .ריא וצ סעכַײש

 סענָאלעשע ..רעטניוו םוא -- ,ןיבָאלזענ רעביא טרעזאכ -- ,קסירב ןופ ---

 ןבָאה ןדַיי עלא טינ סָאװ ,דָאש א ...לארוא ףא ןפרָאװעגרעבירא רימ ןבָאה עצנאג

 טנָאקעג טינ ָאטעג ןייק טלמעד רעשפע טלָאװ ,,.ןליוּפ ןופ ןסירעגסיורא טלמעד ךיז

 ,יד יװ ,ןעגנומענרעטנוא יד ףא ןוא ...יימרא רעד ןיא ןעוועג ןטלָאװ ןדָיי יד ןוא ,ןַײז

 .יטרעקעגמוא ךיז ךאס א ןבָאה ,ןרעיודאב םוצ .,.לארוא ןיא טצעזאב ךיז ןבָאה סָאװ

 .ןפָארטעג טליפרעד ךיז טָאה עדגיוו
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 ןיילא יז וא ןוא ,..קסירב ןיא ןעוועג ךיוא זיא ןיילא יז זא ,לָאמוצ טינ רע טסייוו
 ריא ןטסימוא טינ רע טָאה יצ ?קירוצ טרעקעגמוא ךיז ןבָאה סָאװ ,יד וצ רעהעג
 -נופ ?קילעפוצ ...יוזא טאלג טגָאזעג סע רע טָאה רעשפע ןוא ?םעד ןגעוו טנַאמרעד
 קעווא טרָאפ סע רעוו ןוא קסירב ןיא ָאד זיא'ס רעוו ,ןסיוו טנָאקעג דע טָאה ןענאוו
 ןאראפ זיא סָאװ ,טדערעג קירוצ ןוא ?סָאװ וצ ?ךיז ןגעוו ןגָאז םיא יז לָאז ?קירוצ
 זיא יז סָאװ טימ ,ךָאד טעז רע ?טרעקעגמוא ךיז טָאה יז סָאװ ,םעד ןיא סכעלדנעש
 ...קירוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה סָאװ ,אזא ,יז ,..טקיטפעשאב

 ןרעטנוא קירוצ עלעכיט סָאד טקוראפ יז טָאה טסעשז םענעדיישטנא ןא טימ = |
 :ןעניבַאלזענ ףא ןגיוא יד קידנבייהפוא ,ןפורעגנָא ךיז ןוא לברא

 ,,טייצ-רעטניוו ...רָאי ןטסקיצרעפ ןיא ...קסירב ןיא ןעוועג ךיוא ןיב ךיא --
 ,ןצראה ןפא רעטכַײל ןרָאװעג ךַײלג ריא זיא'ס
 -עגרָאפ ןוא ,יוזאיוו ןוא ןעוו ןוא ּוװ ,טגָאזעג לָאמ ןייא טימ ץלא םיא יז טָאה טָא

 ?ראפרעד ןפָארטשאב יז טמוק רעשפע :םיא ןיא ןבָארגעגנַײא ןגיוא יד ןטלאה טצעז
 | ,טוג עדאווא זיא ?ןיינ .עטיב זיא ?ָאי

 ןענַיז סָאװ ,יד ןגעוו טכארטעג טלָאװ רע יוװ ,ןעזסיוא אזא טאהעג טָאה ןיבָאלזענ
 ,ןעמוקעגרַאפ רעטַײוװ ןטרָאד זיא ייז טימ סָאװ ,םעד ןגעוו ..,לארוא ףא ןרָאפעגקעוװא
 ;ןפורעגנָא ךיז רע טָאה ,ןאלּפ ןייא ןיא ךָאנ קידנטכארט ,ָאדיוזא ןוא

 ןיא רָאי ןטטקיצרעפ ןיא ןעוועג טַײז ריא ביוא ..,ןסיוו ךָאד ריא טפראד זיא --
 ץלא רעבָא ,עסיורג א ייז טימ ןעוועג עקָארָאמ א ..,טסערפ עסיורג יד ןיא ,קסירב
 ,..ןפיוא ןטסעב ןפא ...טרילוגערעגנייא ךָאנרעד ךיז טָאה

 רע זיא םיא ןבעל סָאװ ,םיוב א ןופ ל?גיַײװצ א ךיז וצ ןגיובעגנָא טָאה ןיבָאלזעג
 :עלעטעלב א םעד ןופ ןסירעגּפָארא ןוא ,ןענאטשעג

 ,טעברא רעבלעז רעד טימ ןעמונראפ ךיוא ךיז ךיא בָאה ,טעז ריא יװ זיא --
 ןעמוקאבסיורא קילבנגיוא ןייא ןיא טקרעמאבמוא רע טָאה --- ,טציא ...ריא סָאוװ
 קידנקוק ,ןעדגיו טקערטשעגסיוא םיא ןוא רעװלַאװער םעניילק א שאט םענופ
 ,,דלאוו םענופ קנעדנָא ןא ןבָאה ריא טעוו טָא --- ,ּפָארא ייברעד

 יד טימ ןָאט וצ סָאװ ,טסּוװעג טינ ןוא ןייטש ןבילבעג טלמעד זיא עדגיוו
 ,סיוא טעז רע יו ,טקרעמאב טינ טאמיק ,ןעמונעג רעוולָאװער םעד טָאה יז .ןגיוא
 ..ןעגיבָאלזענ ףא טַײצ עצנאג יד יז טָאה טקוקעג לַײװ

 עטלמוטעצ א ?סיב א ןענאטשעג ,דלאוו ןיא טלמעד יװ ,יוזא ךיוא יז זיא טציא
 עריא ןופ ןוא ...ןעניבַאלזענ ןעזעג ןוא טנאה ןיא רעוולַאװער םעד טימ טעב ריא אב
 ;טלקַײקעגּפָארא ןיילא ךיז ןבָאה ןפיל

 ןייג יז טעוו רעװלַאװער ןקיזָאד םעד טימ סָאװ ...שילָאבמיס טאמיק זיא'ס --
 ...ןשָארפ ןָאפ רעביא לייטרוא םעד ןריפסיוא

 -טניּפוצ ,ןָאטעג גָאז א ןיילא ךיז ןוא ןסירעגרעביא ןיילא ךיז יז טָאה עלַײװ א ףא
 ;ןגיוא יד טימ קידנעל

 ...רעוולַאװער רעד רעביא טביילב ,לאפכרוד א רעמָאט ןוא .,.טראוו ,טראוו --
 טייג רע זא ,ןלעטשטסעפ ייז ןלעוװ םיא טיול ןוא ...רוּפש א ףא ןריפ ייז טעװ רע ןוא

489 



 ָא-אזא טנעה יד ןיא ייז אב ןזָאלרעביא ןשטנווװעג טינ רעשפע זיא .,.דנאלסור ןופ
 ..?ןעמיס

 ,ןוא רעװלַאװער םעד טכארטאב ןַײז וצ ףראדאב'ס יװ טציא טשרע טָאה עדגיוו
 ;ןרעלקרעד ןיילא טווּורּפעג ךיז ,םיא ףא קידנקוק

 -ראפ ?סָאװ זיא ,רעװלָאװער רעשיסור א זיא'ס זא ,ןסיוװ ָאי ןלעוװ ייז זא ןוא
 רעד ןרעוו טליפעגסיוא טעװ רעוועג ָא-םעד ןופ זא ...ןסיוו עקאט ייז ןלָאז .טרעק
 םעד ןגעוו זא ,ןסיוװ ייז ןלָאז ...דנאלשטַײד ןשיטסישאפ ןצנאג םעד רעביא לייטרוא
 | ,..ןַײז יוזא דָארג לָאז'ס זא .,.דנאלסור ןיא ןעמ טגרָאז

 ךעלטנירג זיא רעסעב .ןעלטע טימ ןטלאה עצייא ןא ךָאנ ךיז יז טעוו סלאפנלא
 -סיוא ןָאק עמ סָאװ ,עכלעזא ...ןסעָאט ןייק ןזָאלרעד טינ ןוא ...ןטכארטכרוד סע
 ...ןדַײמ

 יד ןופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,טַײקטּפעשעגסױא רעצנאג רעד ףא טקוקעג טינ
 טנַײה .עּפוכ ריא ןופ גָאט ןיא יו ,טליפעג ךָאד עדגיוו ךיז טָאה ,געט רָאּפ עטצעל
 ,טלעוו רעַײנ א ןיא ןיירא ַײנסנופ יז טערט טנַיײה ,עלאק א לָאמארעדיוו יז זיא
 ָאטינ ,טקנעשעג ריא טָאה ןיבָאלזענ סָאװ ,דלאוו םענופ ענַאטאמ ָא-רעד טָא ךרוד
 -וכעמ יד ראפ עשָארד א טלאה ןוא שיט םאב ןָאנביױא טציז סָאװ ,עטאט ןייק רעמ

 -ָאטוכעמ ןייק רעמ ָאטינ ןוא בוטש ןייק רעמ ָאטינ ...שיט ןייק רעמ ָאטינ .,.םינָאט !
 -- םעליוסעב ןפא ןייגפורא טפראדעג רעשפע טלָאװ יז ...סאג ןייק רעמ ָאטינ ,םינ
 אזא ןעוועג ךָאד זיא ןדִיי אב ..ָאי ...רעקיטנַײה ריא ףא עמאמ-עטאט ןטעבראפ
 ..ןטָאש סקעוואלס ןפערט ,טעניבאק ןיא ןשָארפ ןָאפ אב ,ןטרָאד טעװ יז ...געהנימ
 ןופ רעטצנעפ ןכרוד ןוא .ןקעוואלס ,טקינַײּפעג סיוועג ןטרָאד םיא ךָאד טָאה עמ
 יז .קעוואלס ,סנקלָאװ יד ןיא ןעגנאגעגפוא ,ךיז טכאד ,רע זיא טעניבאק סשָארפ ןָאט
 ,טינ ןצנאגניא טסייוו יז ,ןעמוקעגמוא זיא רע יוזאיוו ,םעד ןגעוו קיניײװ יוזא טסייוו
 ,טינ טשינרָאג טסייוו יז

 טאלג .רעפטנע ןא טימ ןעמוקעגּפָא טלמעד זיא --- ,ךיז יז טנַאמרעד --- ,שועדאט
 טָאה סָאװראפ .ןשטנעמ םענעסקאוורעד ןייק ראפ יוװ טינ ,דניק א ראפ יװ ,ךיז יוזא
 ,סיוא ריא ךיז טכאד טציא ?זיא רע יוװ יוזא ,סעמע םעד ןגָאז טלָאװעג טינ ריא רע
 ןוא .ןבעל ץנאג א ראפ יװ .,.ןסיוורעד ךיז ליפיוזא טציא ףראד יז .ריא טלעפ עס זא
 -- זיא ,ןבעל ןטבעלעגכרוד טינ ןצנאג םעד טָא ןופ טסייוו יז סָאװ ,עקיצנייא סָאד
 ,טעניבאק ןיא ןשָארפ ןָאפ וצ ןיײרא טייג עמ יוזאיוו ,ָאּפאטסעג יד ךיז טניפעג סע ּוװ
 ךיז אב ןַײז רע טעװ ןעוו ,זיוה םעד ןבעל ךאוו יד טייטשאב סע רענלעז לפיוו ןופ
 ןיוש יז טָאה רעמ יװ ,טארוקא .ןשָארפ ןָאפ טימ ּפָאק רעלופ א ,ןיילא טעניבאק ןיא
 ןפראווסיורא ?סיב א ףראד יז .טלעוו רערָאג רעד ףא טינ םענייק ןוא טשינרָאג טינ
 סע .ןייג טינ ןָאק יז .ךעיומ םעד רעווש ריא טכאמ רע .ןשָארפ ןָאפ ּפָאק ריא ןופ
 עטנעָאנ עריא ראפ ץראה ריא ןוא ךעיומ ריא ןענעפע זומ יז .דרע רעד וצ יז טיצ
 םעד ןכאמ ץרוק ןוא גנאג םעד ןכאמ טכַײל ריא ןלעוװ ייז .ערעַײט עריא ראפ ןוא
 ,ןָאט טינ רעטיצ ןייק לָאז יז ,טנאה ריא ןטלאה ןוא געוו

286 



 ,טלמעד ןעזעג םיא טָאה יז יוװ יוזא ...קעוואלס ןגיוא יד ראפ ריא טמוק סע ןוא
 -אב סעּפע טימ זיא טכיזעג ןַײז .עבאגפוא ןא טימ ָאטעג ןופ ןעמוקעג זיא רע ןעוו
 רָאנ ,ליומ ןיא ןעמענ סעּפע קעווא םיא טלעטש יז ...טנרָאצראפ עליפא ןוא ,,,טבירט
 ...ןסע ןייק ןַײא טינ םיא טייג סע ...וצ טינ ךיז טריר רע

 --- .טכארט א יז טיג -- ,קעטייוו ןשטנעמ א ןפאשראפ טנָאקעג ךיוא טָאה יז
 -עגקעווא ךָאד זיא רע ?ןקעוואלס טימ ןעגנאגאב יוזא טלמעד ךיז יז זיא סָאװראפ
 -עגקעווא ךיוא ןיוש רע זיא יוזא ןוא ,,."טנוזעג יז; א ןָא טאמיק ריא ןופ ןעגנאג
 ..."טנוזעג ַײז, א ןָא טלעוו רעד ןופ ןעגנאג

 םיא ןענַײז ּפָאק םענופ רָאה יד .רעטָאפ רעד ףוא ייג א ריא טיג ןגיוא יד ראפ
 א ראפ סָאװ ןיא --- .ּפָאק ןטימ וצ יז טלקָאש -- ,טבראפעגרעביא .טבראפעגרעביא
 טָאה רילָאק א ראפ סָאװ ןיא ,ןסיוו טגנידאבמוא ריא ךיז טליוו טציא טָא ?רילָאק
 ךיוא זיא רע .,ּפָאק ןפא רָאה יד טבראפעגרעביא רעטָאפ רעטעגראהרעד ריא ךיז
 ,..ריא ףא רעזעגיוראב א ,ריא טימ טנגעזעג טינ ךיז ,טלעוו רעד ןופ ןעגנאגעגקעווא

 טנוװַא םענעי ןיא ןקעוואלס טימ טלעטשעגניירא ךיז טָאה יז ןעוו ,טקנעדעג יז
 -ראפ ןבָאה ייז יו ,םעד ךָאנ ...ָאטעג ןיא ןבילקרעד ןיוש ךיז ןבָאה ייז יו ,םעד ךָאנ
 רעד טימ ,ןרעַייפ יד טימ ,עכורעוואז רעד טימ ,ןעיינש יד טימ גוב טַײז ענעי טזָאל
 ןבָאה ייז ...ןרעלדנאס יווייל וצ טלעטשעגניירא ךיז ןבָאה ייז ןעוו -- ,טלעוו רעצנאנ
 -- ?ןעלעמָאינ טימ זיא סָאװ ןוא ..,עווצימ-ראב סעלעמָאינ ףא ןפָארטעגנָא טקנוּפ
 ןפא ןדייז םענופ ןוא ףרָאד א ןיא ץעגרע ָאטעג רעד ןופ רעביא גנורּפש א יז טיג
 ןיוש טָאה רע ...םיוויורק סעשועדאט אב ...ףרָאד ןיא ץלא ךָאנ זיא רע -- .לקינייא
 ןא ןעוװעג ךיוא ףרָאד ןיא זיא רעשפע ןוא ...זיא רע רעוו ,ןסעגראפ טרעקעג
 ?עוואלבָא

 רעד --- ,ָאטעג ןיא ףרָאד ןופ גנורּפש א רעדיוװ יז טיג -- ,רעטָאפ רעד ןוא
 וצ ?טרעקעגמוא ךיז יז טָאה סָאװ וצ --- :טכארבעגפוא ריא ףא ןעוועג זיא רעטָאפ
 ?ָאטעג ןיא ןעמוקעג יז זיא סָאװ

 -עגרעביא יד טימ רעריא עטאט רעמערָא רעד ,טכערעג ןעוועג טינ ןעד זיא רע
 -קירעדינרעד ןַײז טימ ,טַײקװָארג רעטקידיילאב ןַײז טימ ?ּפָאק ןפא רָאה עטבראפ
 ץלא יו ,ךא ..?ענעסאכ ריא ףא עשָארד רעטקידנעראפ-טינ ןַײז טימ ,רעטלע רעט
 ,עיצאילוקריצ-טולב יד םעד ןיא טלאהראפ ןוא סע טקיטש ןוא ןצראה םוצ וצ טייג
 .ּפָא שזא ךיז טלעטש םעטָא רעד זא

 טימ ךיז טָאה רע .רעריא עטאט רעד ,ןייטשוצסיוא טאהעג ליפיוזא טָאה רע זא
 ןפאשראפ טפראדאב ךיוא ךָאנ םיא ,עדגיוו ,יז טָאה ,ןעמונעגנָא קעטייוו ליפיוזא
 ...ןדנאר יד רעביא ןייגרעביא םיא אב לָאז'ס ,קעטייוו

 םעד לקָאש א יז טיג -- !ןטייווצ א טימ ןענעכער טינ טנָאקעג סע ךיז טָאה יז יו
 ,ןטַײז עדייב ןיא ּפָאק

 רעצריק טינ ריא ןוא גנאג ריא ןכאמ רעטכַײל טינ ריא טעװ ץלא סָאד רעבָא ,ָאי
 -אוורעד םוצ טנאה יד וצ גייל א ךיז יז טיג --- ,סָאד טינ ...ןיינ ...געוו םעד ןכאמ
 ?םיגוראה יד טימ רעטציא דָארג ןעמונראפ ךיז יז טָאה סָאװ -- ...ןרעטש ןטמער
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 ןָא ריא ךיז טסיג רע לַײװ ,ּפָאק םעד ןכאמ ַײרפ ךיז ייז ןופ ךיוא דניצא ףראד יז

 ןיא ךיז טנָאמרעד יז רָאנ יוװ ,טלעוו יד ןגיוא עריא ראפ טלעטשראפ ןוא ַײלב טימ

 עטרירעג א יװ ,ןעיָאװעצ רָאנ ךיז ןָאק יז ...טשינרָאג ...טשינרָאג טעז יז ןוא ,ייז

 ..שרעדנא סעּפע ןצנאגניא .שרעדנא סעּפע יז ףראד טציא רעבָא .ןעניז םענופ

 ןוא .רָאה יד טכאמעג טכערוצ ,ןָאטעג קוק א .לגיּפש םוצ ןעגנאגעגוצ זיא יז

 ,טרעטַײװרעד לסיב א רעדיוו ךיז ןוא רעטנעענ לסיב א ןגיױבעגנָא ךיז

 זיא -- ,לגיּפש םעניא ןגיוא יד ןטלאהראפ עלַײװ א ףא יז טָאה -- ,ןגעווטסעדנופ

 יז .טימרעד ןדירפוצ רעייז זיא יז זא ,טּפאכעג ךַײלג ךיז טָאה ןוא ענייש א רעייז יז

 טקנופ ןָאטעג ריפ א רעדיוו םיא ןוא לגיּפש םענופ םענָאּפ סָאד טדנעװעגּפָא טָאה

 עקאט זיא'ס לַײװ יצ ,םענָאּפ ריא וצ טניוװעגוצ ןעוועג זיא יז לַײװ יצ .ןגעקטנא

 ןוא ןבראפ ןוא סעיניל ןופ עינָאמראה עקידנעטשלופ א טכיירגרעד םעד ןיא ןעוועג

 ןעזסיוא טעװ יז יוזאיו ,ןָאטעג טכארט א םעצולּפ טָאה יז רָאנ ,טַײקטרעטסַײגאב

 ,טייהרעטיוט
 -ידעבעל ןופ רילָאק רעד ןוא ןגיוא יד טכאמראפ ןַײז רָאנ ריא אב ןלעוו'ס בוא

 ךיז טָאה יז --- ...ביוא רָאנ ...ךעלקערש טינ זיא ,טיוה ריא ןזָאלראפ טעװ טַײק

 םיא ןּפאכ יז ןעוו ,ןשטנעמ א ןסעמיימעצ רעקנעה עשישטַײד יד יוזאיוו ,טנָאמרעד

 ,רעדליב עשיפארגָאטָאפ ןיא ךיז טנָאמרעד יז .גנוקינעּפשרעדיװ ןופ טקא ןא אב

 -עלשטנעמ רעד טרעטסעלעג טרעוו סע יוזאיו ...ןעז וצ ןעמוקעגסיוא זיא ריא סָאװ

 "עג יד ,ןגוצ-טכיזעג עטרימרָאפעד יד ןגיוא עריא ראפ טעזרעד יז ...ןעזסיוא רעכ

 ...ךעלקערש ריא טרעוו סע ןוא ,טיײקנייש עכעלשטנעמ עטדנעש

 .ןגיוא יד טימ םיא ןיא ךיז טלאהראפ ןוא לגיּפש ןיא קוק א רעדיוו טיג יז

 ,ֿפָאק ןטימ וצ טלקָאש ןוא ,סקידנטַײדאבמוא ןא ,עלעסאמירג א סעּפע טכאמ יז

 ,גנוטכארטאב ריא קידנקיטעטשאב
 ;לגיּפש ןיא קידנקוק ,טכארט א רעדיוו טיג יז
 טעװ ףרּוװסיױא ןטסגרע םעד אב זא ,רעדרעמ ןטסערג םעד אב זא ,ךיז טקיש,

 ,יוזא ןעזסיוא ךיוא טעװ יז זא ,ךיז טקיש ?טנאה עשירעדרעמ יד ןלעטשּפָא טינ ךיז

 עטרימרָאפעד עטרעדנעראפ טימ ,ענעגָאלשעצ ןוא עטסעמיימעצ יד ןופ ענייא יוז

 "וראה עשידִיי יד ןופ סעיפארגָאטָאפ יד ףא טריסקיפראפ ןענַײז סָאװ ,ןגוצ-טכיזעג

 ,טראּפשעגרעדנאנאפ ןַײז טעװ --- ליומ ָא-סָאד טָא -- ליומ ריא זא ,ךיז טקיש ?םיג

 "טינ א ןופ יירשעגיייוו ןטרעווילגראפ א ןיא ןענָאמרעד טעװ סע ןוא ןסירעגפוא

 רעדנאגאפ ןפע ןא יז טיג יז -- ,ןגיוא יד זא ,ךיז טקיש ?םייל קיטש ןטרימרָאפסױא

 ?ךעלבירג-טסימ ענעטָאשראפ ייווצ וצ ךעלנע ןַײז ןלעוו --- ,סיירג רעצנאג רעד ןיא

 . ךָאד ןבָאה ייז -- .לָאק א ךיז ןיא קינייװניא יז טרעהרעד -- ?טינ סָאװראפ ---

 ...טלעוו רעד ןופ ןוא שטנעמ םעד ןופ טַײקניײש יד טרעטשעצ
 ?ָאי --

 ."סיוועג --
 ?ןרעלקרעד סע טעװ רע ?רעקנעה רעשיטסישאפ א סניוזא זיא עשז סָאװ זיא

 ?ןייטשראפ ןענָאק סעּפע ָאד ןעמ טעו יו
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 ,שוילּפ ןטיור טימ ,שוילּפ טימ עטריּפארדראפ א ,עשזָאל א ןיא רע טציז טָא
 ךָאד רע טעקסעילּפ טָא ?ןרילָאק ןופ דיישרעטנוא םעד טייטשראפ רע זא ,סע טסייה
 ,סע טסייה ,ךָאד רע טלכיימש טָא .םיא טלעפעג סעּפע זא ,סע טסייה .טנעה יד טימ
 יוזאיוו זיא ,ןשטנעמ א ןופ ןטפאשנגייא טָאה רע זא ,סע טסייה .עָאנאה טָאה רע זא
 ,..טשיגרָאג טייטשראפ יז ,ןיינ ...ןגיוא יד דניק א אב ןטינשעגסיוא רע טָאה עשז
 ...טשינרָאג

 --- עטלּפירקעצ א ,ענעטינשעצ א ,עטקידעשעצ א -- ךיוא ןיילא ךיז ןיוש טעז יז
 ,עטעקאנ-בלאה -- ןעיורפ עשידִיי רעטרעדנוה טימ ,רעקילדנעצ טימ ייר ןייא ןיא
 ןיא ןוא שא ןיא ,זָארג ןטקיטולבראפ-ןקאבראפ ןיא דרע רעד ףא עטרעטסעלעג
 ןופ טעברא יד וצ טייג סע יװ ,טכאבָאאב ןוא טייטש רע ןוא ,וויר א ןבעל ,ביוטש
 ,רענייטש ןיא ּפעק יד טימ רעדניק יד ןרעדַײלש ןוא סנקאנ-ןוא-זדלאה יד ןסישכרוד
 ןעמיטש לָאז'ס .קיטכיר ןַײז לָאצ עטלעטשאב יד לָאז'ס זא ,וצ טקוק ןוא טייטש רע
 רע .קריצ םענופ שזענאמ ןפא טקוק רע יװ ,טקוק ןוא טייטש רע .ןעלטעצ יד טימ
 יד ןבייחפוא דלאב ןָאק רע .ןעלכיימשעצ ךיז דלאב ןָאק רע ,לקָאנָאמ א ןיא טקוק
 ןיא יו ,עשזָאל אזא .עשזַאל א רָאנ םיא טלעפ סע .ָאװארב ןעקסעילּפ ןוא טנעה
 ,שוילּפ ןטיור ןופ ןעגנוריּפארד טימ .קריצ

 יז -- .רעטיצ א םעצולּפ עדגיוו טיג -- ?ןגיוא ענַײז טכאמעג ןענַײז סָאװ ןופ
 סע ךיז יז לָאז יו ?לָאק ךעלשטנעמ א רע טָאה סָאװראפ .טינ טשינרָאג טייששראפ
 ןייטש טנַײה יז טעװ טָא .םיא וצ ןענעוונאגכרוד טנַײה ךיז יז טעוװ טָא ?ןרעלקרעד
 ,רענעמ רעטנזיוט ןסישעצ םאב סע-סע יד טימ טרישזיריד רע ּוװ ,וויר םעד אב טינ
 יז ,ןעלטעצ יד ןיא םיא אב ענייא יוװ ,לקָאנָאמ ןַײז רעטנוא טינ ,רעדניק ןוא ןטיורפ
 -רעד ךיז שיט ןַײז ןבעל טעװ רע ןוא .רעוולָאװער א טימ םיא ןבעל ןייטש טעוװ
 םעד טימ קילבנגיוא ןא ףא רעשפע יז טעװ טלמעד טָא .וויר ןופ דנאר םאב ןליפ
 ענייז ןופ סָאאכ ןרעטצניפ םעד ןיא ןבָארגכרוד ךיז ליוק רעד ןופ רעַײּפ לקיטש
 ןַײז ןיא .קערש ןגיוא ענַײז ןיא ןעזרעד טעװ יז ..,ןטקניטסניא עכעלריטאנמוא
 סָאװ ?ָאי זא ןוא .ןעז טינ סָאד טעװ יז ,ןיינ .עמזאּפס א ןטלאהראפ ךיז טעװ לגרָאג
 טינ רָאט רע .ןקערשרעד ךיז ןזַײװאב טינ ףראד רע .ןיינ ?ןרעלקרעד ריא סע טעװ
 -ירעּפסקע ןשיגָאלָאיזיפ-ָאכיסּפ ןייק ןכאמ טינ טייג יז .ןרעדנוווראפ ךיז ןזַײװאב
 ןַיײז רעקנעה ןייא טימ לָאז'ס .רעקנעה א ןסישרעד טייג יז ,רעקנעה א רעביא טנעמ
 -ניא עשירעדרעמ ענַײז טימ טגעוואב'ס טפאשנדַײל א ראפ סָאװ ןוא .רעקינייוו
 יד ןיא קעטייוו גָאלש א ריא אב טיג סע .ןסיוו טינ רעטַײװ יז טעװ ,ןטקניטס
 ךעלגניריוא יד קידנבױרּפָא ,סָאװ ,רעדרעמ םענעי ןייטשראפ ךָאנ ןָאק עמ :ןפיילש
 ןוא .ךיז טלַײא רע .ןרעיוא יד טימ םענייניא ּפָארא ייז רע טסַײר ,ןברָאק ןַײז אב
 -ראפ ךיוא .םיא רע טעגראהרעד ,דנאטשרעדיוו א סיורא טזַײװ ןברָאק רעד זא
 טָאה סָאװ ,ןשטנעמ א ןיא ןָא ךיז טסיוטש ןוא קעווא טפיול רע זא ןוא .ךעלדנעטש
 סָאד .ךיוא יז טייטשראפ סָאד .ןשטנעמ םעד רע טעגראהרעד ,ןכערבראפ ןַײז ןעזעג
 ןַײז ןיא ןפָארטעג טָאה רע לפיוו ,ןשטנעמ ןעצ ,ןשטנעמ ירד טעגראהעג רע טָאה
 יד ,טרעוו א םיא ראפ ןבָאװ ךעלגניריוא יד .רָאלק .ךעלגניריוא יד ראפ ,געוו
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 א ןענעגראהרעד רעבָא ?דניק א אב ןגיוא יד ןדַײנשסיױא רעבָא ,טינ -- ןשטנעמ
 ןייק זיױלב טינ ןיוש זיא סָאד ,דניק שידִיי א זיא סע סָאװ ,ראפרעד רָאנ דניק
 ,ןטפאשנדייל עשירעדרעמ רָאנ ,ריג רעשירעביור

 ץעגרע ייז טקאהראפ ןוא ןגיוא יד ףוא בייה א עדגיוו טיג -- ..,ןטפאשנדייל;
 ?ןטפאשנדַייל עכלעזא ןריובעג ןרעו יוזאיוו --- ,טַײקטסוּפ רעטמיטשאבמוא ןא ןיא
 -נוה אב ?םענייא אב ייז ןעייטשטנא יוזאיו ?ןעגנוגער עשיגָאלָאיזיפ עכלעוו ןופ
 *..,ץנאג א אב ?טנזיוט אב ?טרעד

 ,טייקסעִימ טימ טצירּפשענּפָא יז טלָאװ'ס יו ,לסיירט א עדגיוו ךיז טיג לָאמאטימ
 טָא ןיא ךיז טבָארג ןוא לגיּפש םאב טלעטשעגקעווא םעצולּפ ךיז יז טָאה סָאװ

 טעז יז .ןעקנאדעג יד ןיא ןוא ךעיומ ןיא ןיוש ריא טלדניווש סע ?ךעשיוכ םעד
 עטפאהלקע ,עסעִימ עקיסיוכרוד ןייא רעסיוא ,ךיז םורא טשינרָאג ,ךיז טכאד ,ןיוש
 סָאװ ךיז ףראד יז .ּפָאק םענופ ןפראווסיורא לענש סע ףראד יז .עשאק עקיטולב
 רָאלק רעדניצא ריא ףראד סע .ןטפאהלקע ןוא ןסעימ םעד טָא ןופ ןעיירפאב רעכיג
 רעד ןופ רעקנעה םעד רעביא לייטרוא םעד ןליפסיוא ןייג ףראד יז .טימעג סָאד ןַײז
 -ּפָארא ,שיט םאב ןטלמונא יוװ ,טייטש רע ,ןשועדאט ךיז ןבעל יז טעזרעד טָא .ָאטעג
 סָאװ ,לכלאש סָאד ןביוהעגפוא טָאה רע יװ ,ךיז טנַאמרעד יז ...ןגיוא יד טזָאלעג
 זיולב יװ יוזא ןוא טגנאלרעד ריא סע ןוא ,ןעלסקא יד ןופ טשטילגעגּפָארא ךיז טָאה
 :ךָאטעג גָאז א ריא עכרואדוועגא

 ןגָארטעגסיױרא םיא ןוא ...טעּפשימעג םיא טָאה באטש רעשידרערעטנוא רעד --
 באטש רעשידרערעטנוא רעד טָאה לייטרוא ןקיזָאד םעד ןליפסיוא ןוא ,,.לייטרוא ןא
 ,,,טמיטשאב

 ;ןגיוא יד עליו א ףא טכאמראפ ןוא ּפָא ךיז יז טלעטש ָאד
 ףא ָאד ..?טכאנ עצנאג יד טיירדעגמורא ךָאנרעד ךיז טָאה רע ּוװ ,טסייוו רעוו;

 טָאה יז ...טנעה ערעייז ןיא ןלאפניירא טנַאקעג טכַײל טָאה רע ...טַײז רעשירא רעד
 *...רעמיצ ןטייווצ ןיא ןקיטכענרעביא ןגיילרָאפ טפראדאב םיא

 ,ּפאכ א ךיז יז טיג ךַײלג ןוא
 ָאד ךיז רע טלָאװ םורא ָאש רעבלאה ןייא ןיא .טלעפעג טינ ריא טָאה רעמ

 .ןשטיוועסוראה וואלסישטעמ טימ ןּפָארטעג
 טבַײלק דיילק א ראפ סָאװ ,ןסילשאב ףראד יז .קנארש םוצ ןעגנאגעגוצ זיא יז

 םעד ףא ּפָא ךיז ןלעטש ןגיוא עריא .ךוזאב םעד ןשַארפ ןָאפ ןכאמ ףא ןָאטנָא ךיז יז
 ;דיילק םענעטעמאס ןצראווש

 ןזָאלרעביא גנאלראפ םעד ןעוועג רעוויוג ךיז ןיא טָאה יז סָאװ ,קילג אראס,
 -סיורא טינ םיא לָאז ךיא ,טראוועג ,ךעלגעמ ,טָאה רע ןוא .געלטכאנ ףא ןשועדאט
 ןא יוװ ,טַײז ןַײמ ןופ ןעמונעגנָא סיוועג סע טָאה רע ...סאג רעד ףא טעּפש יוזא ןזָאל
 -ייוואכ אב ךיז טריפ סע יװ טינ ...טַײקשירעװאכמוא יװ ןוא ...טַײקבָארג עסעמע
 ןעוו ..,ןסיב ןטצעל ןטימ ךיז ןלייט טפָא סיוא טמוק סע ּוװ ,רעלדרערעטנוא -- םיר
 סָאד טיהראפ םיא טָאה טייקשירעוװאכמוא עקילעפוצ עקיזָאד יד יװ ,ןסיוו לָאז רע
 *..,ןסיוו רָאנ לָאז רע ןעוו ...ןבעל
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 טָאה יז .םעד ףא ןָאטעג קוק א .לצלעה םענופ דיילק סָאד ןעמונעגּפָארא טָאה יז
 שטָאכ .רעצנאּפ א ןיא יוװ סיוא םעד ןיא טעז יז .עדגיוו ,דיילק עקיזָאד סָאד ,ביל סע
 -ראווש רעד טָא רעטנוא ןוא .טַײקכיײװ עטראצ אזא טגָאמראפ ןוא טכַײל רעייז זיא'ס
 ,רעקילייה א אב יװ טנעה עריא ןוא זדלאה ריא סיוא ןעעז טייקכייוו רעטראצ רעצ
 ,ךיז טכאד סע ןוא ,רעביא ךיז ןסיג טיוה רעד ןופ טַײקרָאלק יד ןוא טַײקרעביױז יד
 רעפיט רעד ןיא ּפֶא ךיז טלגיּפש טיוה ריא ןופ טַײקיטכיל ערעביוז יד טָא זא
 טכאנאב ףא ּפָא ךיז טלגיּפש ןַײש-ענָאװעל יו טקנוּפ ,דיילק ריא ןופ טַײקצראווש
 ,םאי םענופ טייקצראווש רעכייוו רעד ןיא

 טיג סָאד ,לרענלעק סַײװ א ןעיינוצ רָאנ טעװ יז .ןָאטנָא יז טעוו דיילק סָאד טָא
 ,..דלושמוא ןופ קורדסיוא ןא ךיוא דיילק ןצראווש םענופ ןָאט ןגנערטש םעד וצ

 טימ ןפָארטעג ןעוועג ךיז טלָאװ רע -- ,ּפאכ א לָאמארעדיוו ךיז יז טיג -- ,ָאי
 סע טנעָאנ יוװ ,סייוו ייג ...ןֹוא ...קיּפש םעד טָא טימ .ןשטיוועסוראה וואלסישטעמ
 *...קילגמוא רעד טגיל

 דיילק םענעטעמאס ןצראווש םוצ לרענלעק עסַײװ סָאד ןעיינוצ ןעמונעג טָאה יז
 רָאנ ,דיילק ןטעמאס ץראווש א ןאראפ ךיוא זיא ןעלטע אב זא ,טנָאמרעד ךיז ןוא
 עצנאג יד ריא טָאה ,עדגיוו ,יז .ןאַּפ רעשיזיוצנארפ .טעטילאווק רערעסעב א ןופ
 ןופ טינש רעד רעייז טלעפעג ןעדגיוו .ריא טימ ןטַײב ךיז לָאז יז ,טדערעגנייא טייצ
 רעטיירב ץלא ,רעגניפ יד וצ רעקירעדינ סָאװ ,דיילק ץראווש סלטע ןיא לברא יד
 -רעד טציא ךיז טָאה יז .רעייז סע טלעפעג ןעדגיוו .ןראב יו ,לברא יד ,ייז ןענַײז
 טָאה --- ,סע גָארט ןוא ןָא סע וט/, .ןטַײב טלָאװעג טינ ךיז טָאה לטע רָאנ ,טנָאמ
 *,,טינ ךיא ליוו ךיז ןטייב ..,יוזא ריד טלעפעג סע ביוא --- ,טגָאזעג לָאמעלא ריא יז
 ,ןבױלגרעבָא םענייר ןיא ןעגנאגעג סע זיא ןעלטע אב

 ףראד -- ,ןעדגיוו טרעלקעגפוא לטע טָאה -- ,טַײז רעשירא רעד ףא לדיימ א ---
 -רעדנופ .טַײקכעלריראבמוא זיא סָאד --- ןָאטנָא ריא טימ ןגיוא יד ןיא ןפראוו ךיז
 "רעד ןוא .אנעריא זיא'ס רעוו ןוא אשָאז זיא'ס רע ,ןענעקרעד ןעמ ףראד ןטַיוװ
 טייטשראפ ,ןוא ּפָאק םעד ןטלאה םעניא .גנאג םעניא ,ץלא ןיא ןעמ ףראד ןענעק
 ןופ טנרָאװאב וטסיב ןאד ,ןָא ךיז טוט עמ יוזאיוו ,םעד ןיא ,ץלא ראפ רעירפ ,ךיז
 ןיא ןוא ּפָאק ןיא ןטלאהאב טגיל עקירעביא סָאד ..ןטַײקילעפוצ עכעלגעמ עלא
 -- ,טייהרעטנוזעג סע גָארט ןוא ...ןָא סע וט ,קראטש טסליוו וד ביוא רָאנ ,ץראה
 ,טקידנעראפ עיצקעל אזא ךָאנ קידנעטש לטע טָאה

 -ראפ סָאװ ,ךעלדיימ ייווצ יד טָא זא ,ןסױטשנָא טנָאקעג ךיז טלמעד טלָאװ רעוו
 ,ןצונסיוא טקישעג יוזא יז ןענָאק סָאװ ןוא ןטעלאוט ןיא טנכייצעגסיוא יוזא ןעייטש
 רעד ןופ טַײװ יוזא ןעמונעג טנורג ןיא ןענַײז ךעלדיימ ייווצ עקיזָאד יד טָא זא
 יד טָא ףא קידנקוק ,ןלאפנַײא טנַאקעג סע טלָאװ ןעמעוו ?עזאה-םעליוא רעשלדיימ
 -עג ןענייז סָאװ ,רעַײפ רעקיטש עטמיוצעג ייווצ ןענַײז סָאד זא ,ךעלדיימ ייווצ
 -רעייפ עטשרע יד יוװ ,ָאטעג רעד ןופ טַײז רעשירא רעד ףא רעהא ןרָאװעג ןפרָאוװ
 ?עפיירס רעסיורג רעד ןופ ןטסענ
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 דיילק םענעטעמאס ןצראווש םוצ לרענלעק עסַײװ סָאד טיינעגוצ טָאה עדגיוו
 ןעוועג ןענַײז סָאװ ,סעװָאשכאמ יד ןיא ןוא טעברא רעד ןיא ענעבָארגראפ א ,ןוא
 ,טרעהעג טינ עליפא יז טָאה ,דיילק םעד טָא ןיא ךיז ןצופסיוא םעד טימ ןדנובראפ
 ,לטע ןעגנאגעגניירא זיא רעמיצ ןיא יו

 גָאז א םֹעטָא ןא ןֵא ענעמוקעגניירא יד טָאה -- ?עדגיוו ,ךיז וטסליפ יװ ,ונ --
 -סיורָאפ ףא םעד טימ ןוא ןגיוא יד טימ זיולב .לָאק א ןָא ןוא םעטָא ןא ןָא .ןָאטעג
 יד ףא םיוק ךיז טלאה רע זא ,טכאדעג ךיז טָאה סָאװ ,ּפָאק םענעפרָאװעגסיױרא
 .ןעלסקא

 ןוא טיײקטגנערטשעגנָא רעסיורג טימ ןעגנאגעג רעהא געוו ןצנאג םעד זיא לטע
 -םרָאפ ןוא טַײקטגנערטשעגנָא רעד וצ ןעיצרעד טימאב ךיז טָאה יז .טַיײקיטכרָאפ
 ,ןשָארפ ןָאפ וצ ןריא גנאג םעד ראפ ךיז ןיא טלמאזעג טָאה עדגיוו סָאװ ,טייקיט
 -גיוו טימ ןטפָאהאב ןצנאגניא ךיז ןעלטע אב טימעג סָאד טָאה טַײװ עקערטש א ףא
 -וקריצ-טולב ןייא ןוא םטיר ןייא .שינעּפאלקצראה ןייא ןוא םעטָא ןייא ,טימעג סעד
 ריא אב זיא'ס .ןעדגיוו אב יוװ ,ליפעג עבלעז סָאד ןעוועג ןעלטע אב זיא'ס .עיצאיל

 טנערבראפ ןענַייז עלא .םיוויורק ןָא ,עמאמ-עטאט ןָא .גָאט-עּפוכ ריא ןעוועג ךיוא |
 -נוא יד ?רע זיא רעוו --- ןסָאכ ריא .טעדרַאמעגסיוא ןענייז עלא .טקינַײּפראפ ןוא
 .טייקידרעקפעה ריא ,טַײקטלעטשעגנַײא ריא .שעפענ-סעריסעמ ריא ..,דרערעט
 ןקיטפערק אזא ןיא ךיז טלאה סָאװ ,ןבעל סָאד ןבעגּפָא טייקטיירג ןוא עביל ריא
 -עבירג-ןייכ ענעדלָאג טימ ןוא ןקאב עזָאר טימ םענָאּפ קאמשעג אזא ןיא ,רעּפרעק
 יז זא ,ץראה ריא יז ףראד רעשפע -- ןגָאז ריא ןעדגיוו וצ ןעגנאגעג זיא יז .ךעל
 ןגיוא עריא ןַײז ןלָאז רערָאלק ןוא טנאה יד ןטלאה רעטסעפ ןוא ןייג רערעכיז לָאז
 ,טסָארּפ סלטע ,ץראה ריא ,סע יז ףראד רעשפע ,סָאש רעד ןַײז לָאז רעכעלטקניּפ ןוא
 ךאז רערעכליב א ראפ ךָאנ סָאװ ףא זיא -- ,ץראה קידנבָאה-ביל ןוא קידיירפ
 ' ?לטע סע ףראדאב

 ךיז טָאה יז רָאנ ,ןעדגיוו ,ןָאט שוק א טלָאװעג יז ,קידנעמוקניירא ,טָאה לטע
 ןיוש ןגיוא יד ןיא ריא אב טציא ןעמוקעגסיוא עדגיוו זיא סעּפע ...ןענוגראפ טינ סע
 יז טָאה ,ןבָאה רעטציא ,לטע ,יז ףראד סעּפע ...עלא ייז יו טינ ...ערעדנא ןא רָאג
 ןוא ריא וצ ןעמוק טסָארּפ יוזא ןָאק יז סָאװ ,סָאד ןוא .עיכז ערעדנוזאב א ,טכארטעג
 ,דייר עלא ,ריא ראפ גנוניולאב א ךיוא ןיוש זיא ,ריא טימ ןדייר ןוא ריא ףא ןקוק
 ךיז ןעניפעג ןקידמענייניא טַײצ ליפיוזא ראפ ןעדגיוו טימ טדערעגּפָא טָאה יז סָאװ
 טַײקטסָארּפ רעקיצראה ריא ןיא טָאה יז סָאװ ,סעצייא עלא ,טַײז רעשירא רעד ףא
 -יוכ רעקיטיינמוא רערעווש יוװ ,טַײװ ץעגרע ןעמוװשענּפָא ןענַײז ,ןעדגיוו ןבעגעג
 טינ ןבָאה יז ןעוו ,ןריפראפ ךעלדיימ סָאװ ,ןכערּפשעג עשלדיימ עקילעפוצ יו ,רעמ
 וצ טציא יז זיא ןעמוקעג .טכיוהעגסיוא ךיז .ןעגנאגעצ ךיז ץלא זיא'ס ...ןָאט וצ סָאװ
 זא ,טלָאװעג ריא ךיז טָאה'ס .ןטפאשנדייל עשלדיימ יד טָא ןופ עטיירפאב א ןעדגיוו
 גנולגיּפשּפָא לקיטש א סָאמ רעטסדנימ רעד ןיא שטָאכ ןעזרעד ריא ןיא לָאז עדגיוו
 ,רעטכעלעג ןפורסיורא ןעדגיוו אב ןגעלפ סָאװ ,ןכאז ןסעגראפ לָאז יז ..,ךיז ןופ
 ,טראוועג טַײקיטכרָאפ טימ יז טָאה רעבירעד .טגָאזעג ריא ייז טָאה ,לטע ,יז ןעוו
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 יז ,ןבעל ריא ןופ טנעמָאמ ןכעלנייועגרעסיוא אזא ןיא ןגָאז ריא טעוו עדגיוו סָאװ

 ןיא ,גנוטלאה סעדגיוו ןיא ,םענָאֿפ סעדגיו ןיא רעפטנע םעד טקוקעגסיוא סָאה

 םשבופ טָאנ רעד רעביא טשטילגעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןגיוא עסזָאלעגּפָארא סעדגיוו

 ,ךיילק םענעטעמאס ןצראווש ריא ןופ טינשסיוא-זדלאה םעד טימ ?רענלעק ןסַײװ

 לּפיגק א טכאמעג ןוא טַײז ןייא ןופ עלעווייב סָאד ןָאטעג קעל א טָאה עדגיוו רָאג

 ;ןֿפורעגנָא ךיז ןוא טַײז רערעדגנא רעד ןופ

 ?לטע ,ריד אב זיא רעדופ א ראפ סָאװ ---

 ?רעדופ ---

 עדגיוו סָאװ ,טרעהרעד טינ טעשָאּפ טָאה יז זא ,טניימעג לסע טָאה עליכטאכעל

 ןפע ןא יז טָאה ךאד .טרעזאכעגרעביא טרָאװ סָאד טָאה ןיילא יז שטָאכ ,טגָאזעג טָאה

 / םענופ ןעשודנַאלב ןעמונעג ןגיוא עטרעדנוװראפ טימ ןוא לויקידיר ריא ןָאסעג

 ,לויקידיר ןטנפעעגפוא םעד וצ ןעדגיוו ןופ ןוא ןעדגיוו וצ לויקידיר ןטנפעעצ

 .יסעדיוס ענַײמ עלא טימ קייטּפא עצנאג ןיײמ ,עדגיוו ,וטסָאה טָא --

 ;לגיּפש ןיא ךָאנרעד ןוא עלעטכאשירעדוּפ ןפא ןָאטעג קוק א טָאה עדגיוו

 טגנעה םעד ןופ ,,,טינ לָאמנייק יוװ ,לטע ,ןייש רעייז ןעזסיוא טנַײה ףראד ךיא --

 ..עבאגפוא ןיימ ןופ גלָאפרעד לטרעפ יירד ּפָא

 סָאד קידנזָאלבּפָארא ,ןוא רעדופ סלטע טימ ןרעדופ ןעמונעג ךיז טָאה עדגיוו

 :ךיילק סָאד עלַײװ א ןטלאה ןעלטע ןבעגעג ,עלעשיק-רעדופ םענופ עקירעביא

 -פיה ןופ יו .קיטנעהּפָא ןביילב לָאז עייכ יד .,.קיטכיוו רעייז זיא ןַײז ןייש ---

 ...ליוװ עמ סָאװ ןוא ףראד עמ סָאװ ,ןָאט ריא טימ ןעמ ןַאק טלמעד ...זָאנ

 טָאה יז רעבָא ,טליפעג רעקינייו טינ ךיוא סע ןוא טסּוװעג ךיוא סָאד טָאה לטע

 עדגיוו טעוװ ןבעל רעייז ןופ ןטונימ עכעלנייוועגרעסיוא עקיזָאד יד ןיא זא ,טניימעג

 טמיטשעגנָא ךיז ,רעהא קידנעייג ,טָאה לטע .שרעדנא סעּפע ןגעוו ריא טימ ןדייר

 ..שעפעג"סעריסעמ ןגעוו ךערּפשעג א ףא טנכערעגסיוא טָאה יז ,ןליפעג עכיוה ףא

 ..טאט אזא וצ טרעטסייגאב ןוא טבייהרעד סָאװ ,ץלא ןגעוו .,,ןטכילפ עסיורג ןגעוו

 ,לדיימ ןשיסור ןכעלרעדנווװ םעד ןגעװ ןענָאמרעד ריא עיידעב טאהעג טָאה יז

 -ףָאלש ןיא םיא אב קסנימ ןיא רָאטאנרעבוג ןשישטַײד םעד ןסירעגפוא טָאה סָאװ

 ןגעו טכארטעג ,רעהא קידנעייג ,ךיוא םָאה יז ..טעב רענעגייא ןַײז ףא ...רעמיצ

 "עלבעגכרוד ךיז טָאה'ס ...איאקטנאימעדָאמסָאק איָאז עקלָאמָאסמָאק רעשיסור רעד

 .קִיָארעה רעשלדיימ טימ ןדנובראפ ןעוועג זיא סָאװ ,ץלא ךעיומ ןיא ריא אב טרעט

 רָאנ .ןעדגיװ טימ ךערפשעג ןקיטציא ריא ןבָאה טלָאװעג יז טָאה םעד ןגעוװ ןוא

 .ןטַײקיעילק עשלדיימ עכעלגעטגָאט ,עקידעכָאװ ףא טצעזעגּפָארא יז טָאה עדגיוו

 םאב ןרעוו טלמעד -- ,ךיז קידנרעדוּפ ,עדגיוו רָאפ טצעז -- ,ןדנעלבראפ ---

 סָאד ןוא ,בלאק א אב יװ ,שיראנ ןוא סיורג ןגיוא יד ףרּוװסיױא ןטסקירעדינ עמאס

 ,טנוה א יו ,סעפאל עטשרעדָאפ יד ןבייהפוא םיא טסייה .רענעלק ךָאנ -- לכעיומ

 ,ןגלָאפ ,קידענוילס ןוא קידנעלכיימש ,רע טעווי

 ןפא ןקירדסיוא ךיז טימאב ןוא .סערעטניא טימ דייר סעדגיוו טרעהעג טָאה לטע
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 ןיא ןסעמערעדניא טָאה סָאד יװ ,סערעטניא רעמ ךאס א םענָאּפ ןטרעדנוווראפ
 ,טקעוועג ריא

 רעד ףא ןעדגיוו ןָאטעג זַײװ א לטע טָאה -- ,ןענאדנופ ּפָארא לסיב א םענ --
 -- :רעירפ טגַאזעג טָאה עדגיוו סָאװ ,סָאד טקיטעטשאב ןוא --- ...ליפוצ --- ,זָאנ
 יסעּפע ...סנטסאקנייצ ערעייז ןיא קידנעטש רעבָא זיא עמ .,,ןגלָאפ ייז ,ןגלָאפ ייז
 ,סיוא ןוא ,רעביא ךיד ייז ןלָאמ זיא ,יוזא טינ סָאװ

 ריא אב ךיז טָאה סָאװ ,ץכערק א ןטלאהעגנייא סעכיוק עלא טימ טָאה עדגיוו
 רעטכַײל א טימ טָאה יז ,דיילק סָאד ןָאטנָא ןעמונעג ןוא ,בַײל ןצנאג םענופ ןסירעג
 טָאה סע ןוא ,טאלאכ ןקידעגרָאמירפ םעד ךיז ןופ ןפרָאװעגּפָארא גנוגעוואב
 ןוא ןעלסקא סעדגיוו ןופ טַײקסַײװ ענרעבליז-טאמ יד טקעלּפטנא ךיז ןעלטע ראפ
 ןגיוא יד ןסַײרּפָא טנָאקעג טינ טָאה לטע .סיפ עריא ןופ טַײקענטלאטש עגנוי יד
 יד ,ןענאטשעג יז זיא ןייטשלמרימ ןקיטכיל ןופ עטקאהעגסיוא ןא יװ .ןעדגיוו ןופ

 דיילק םענעטעמאס ןצראווש ןטעוװעדלאפעגנָא םעד טימ ךייה רעד ןיא ןסיראפ טנעה

 -עשטראפ ,טנעה יד ןטיירּפשרעדנאנאפ םאב ,ןטרָאד ךיז טָאה סעּפע ,ּפָאק ןרעביא

 רעכייוו רעד ןשיווצ ןופ ןוא ,ןזָאלּפָארא טנָאקעג טינ ךיז טָאה דיילק סָאד ןוא ,טעּפ
 טָאה סָאװ ,לָאק סעדגיו טרעהרעד ךיז טָאה טַײקטעװעדלאפעגנָא רענעטעמאס

 טָאה ,דיילק ןצראווש םענופ טינשסיוא-זדלאה םעד ךרוד ּפָאק םעד טקעטשעגכרוד
 :לָאקרעדיװ א יו ןעגנולקעג

 ,לטע ,גערב ןראפ יצ א ןטרָאד רָאנ ביג --
 "גנעל סעדגיוו ףא טקוקעג טָאה יז .טרָא םענופ טרירעג טינ ךיז טָאה לטע רָאנ

 ןוא טפארק טימ ךיז קידנליפנָא ,ףורא ןביוהעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סיפ עטקָאטעג עכעל

 יד וצ טרעטנעענרעד ךיז ןבָאה ייז רעמ סָאװ ,סעיניל ערעייז קידנרעטיירבסיוא

 ,ןטּפיה
 סופ ןייא .קידלודעגמוא ,עדגיוו ,טראוועג יז טָאה ,ּפָאק םעד טקעדעגרעביא

 רעמ ךָאנ טָאה סָאד ןוא ,ינק רעד ןיא סָאװטע ןבעגעג סיוא גייב א ריא אב ךיז טָאה
 .טַײקענטלאטש ריא ןוא טיײקזעיצארג ריא ןכָארטשעגרעטנוא

 םענופ טַײקצראווש יד יװ ,עדגיוו ןָאטעג ףור א לָאמאכָאנ טָאה -- ,לטע --

 .ךיז םורא טשינרָאג טעז יז ןוא ןגיוא יד ןיא ןיירא ריא טלָאװ דיילק

 דיילק םענופ גערב םעד רעגניפ ץיּפש יד טימ ןעמונעגנָא ,ןעגנאגעגוצ זיא לטע

 :ןּפיל יד טימ קידנגעוואב םיוק ,ןָאטעג למרומ א ,סע קידנעִיצּפָארא קיטכיזרָאפ ,ןוא

 ,.טסיב וד ןייש יו ..,ריד ראפ רימ ---
 .ןעדגיוו ןָאטעג שוק א טָאה יז
 .ענענָאטעגנָא ןא לגיּפש םאב ןענאטשעג ןיוש זיא עדגיוו

 יד ןבראפנָא לעװ'כ .עקידלזאמ א טסיב וד .לטע ,עדאמָאּפ ןַײד רימ ביג --

 ריד אב ןעמוקעגרָאפ סע זיא יוזאיו ,רימ לייצרעד ןוא ...עדאמָאּפ ןַײד טימ ןּפיל
 לָאמנייק םעד ןגעוו רימ טסָאה ...טְריּפראפ ןטלמונא טסָאה וד סָאװ ,ןשטייד יד טימ
 ,,,טלייצרעד טינ
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 טקערטשעגסיוא יז ןוא עדאמָאּפ יד לויקידיר םענופ ןעמונעגסיורא טָאה לטע
 :ןעדגיוו

 א ןרעַײרפּפָא -- סנטייווצ ,ןוא ,סנטשרע ,זיא סָאד ...עטכישעג עטלא ןא --
 ,םעכָאכ רעסיורג ןייק ןַײז טינ רָאג ןעמ ףראד שטייד

 ןטיור ןטימ קידנרימש ,עדגיוו טָאה -- ?ןעמוקעגרָאפ סע זיא עשז יוזאיוו --
 ,טגערפעגרעביא לָאמאכָאנ יז ,ּפיל עטשרעבייא יד טפיטשיילב

 סעדגיוו ףא ךיז טגייל עדאמָאּפ ריא ןופ טַײקטױר יד יװ ,טקוקעג טָאה לטע
 ;טייקנדירפוצ טקירדעגסיוא ןוא ,ןּפיל

 רעד ייז טסייוו ןעמונעגנָא ךָאד ךימ ןבָאה ייז .ןצנוק עניילק יד ןופ זיא'ס --
 -- ךיא ןיב טניימעג ייז ןבָאה רעוו ,טינ טציא זיב ךָאנ סייוו ךיא .ןעמעוו ראפ ךעוד
 ןלעפעג ייז זיא ןשָאל ןַײמ רעבָא .שטַײד טדער סָאװ ,עקלָאּפ א רעדָא עקשטייד א
 ןשָאל עשישטייד סָאד זא ,יוזא טכאמעג רָאנ ךיז ןבָאה ייז זא ,ךעלגעמ .,ןרָאװעג
 א ןריפראפ טלָאװעג רימ טימ ייז ןבָאה ץלא ןופ רעכיג .טקיצנא יוזא ייז טָאה סנַיימ
 ,ונ ,ןטיילגאב ךימ ןעוועג טיירג ןיוש ןענַייז ייז ןוא ,ליּפש א זיא ליּפש א ...ליּפש
 ,טינ ריד גיוט סָאד --- ןטיילגאב .רעגרע ןיוש זיא סָאד ,ןָאטעג טכארט א ךיא בָאה
 א ךיז יוזא ןוא ...ערעזדנוא ןטלאהאב ןגיל סע ּוװ ,טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה .לטע
 רעד רעסיוא, -- "??ןייגכרוד ךיז ןטפאשרעה יד טינ ןשטניוװ יצ, ;ןָאטעג גָאז
 טימ ןוא טנעה טימ טּפאכעגנָא ךיֹז ייז ןבָאה ,"טָאטש רעד רעסיוא, -- ??טָאטש
 ,טלעוו רעד ףא ןפערט טנַאקעג טינרָאג יז טלָאװ קילג רעסערג ןייק יוװ .סיפ

 ,ןָאטעג ץכערק םענעדירפוצ אזא טָאה עדגיוו
 ?עלא ייז ןעמ טָאה טגיילעגקעווא ןוא --
 ,םענייא זיב ---
 ןופ ןגיוצעגסיוא ןוא טפיטשַײלב ןטיור םעד ןעלטע טרעקעגמוא טָאה עדגיוו

 | ;ןּפיל עטבראפעגנָא יד ןטַײװ
 ןטַײב ןעוו זיא ..,טליּפשעגּפָא סע טסָאה וד ןייש יוװ ...ּפָאק ןַײד ראפ רימ --

 ?רעדיילק ענעטעמאס ערעזדנוא טימ ךיז רימ
 ?טסליוו ,עדגיוו ,ןעגנערב ךַײלג ריד סע ןָאק ךיא --
 ,,,טינ ףראד עמ --
 ;ןגיױא יד ןביוהעגפוא ,עטכארטראפ א ,טָאה עדגיוו
 ןלעוו ,ןרעקמוא רָאנ ךיז לעוו ךיא ביוא ...ןרעקמוא ךיז לעוװ ךיא ביוא ...טָא ---

 ךאס א ןריפסיורא ךָאנ ףראד עמ ...ךאס א רעייז ...ןָאטּפָא ןכאז ךאס א ךָאנ רימ
 יד זא ,ףראד עמ .רעוועג לסיב א ןּפעלשפיונוצ ךָאנ ףראד עמ ...דלאוו ןיא ןשטנעמ
 טגיילעגקעווא טָאה קעוואלס סָאװ ,סָאד ...ךיז ןגָאלש ןדִיי יו ,ןעזרעד ןלָאז ןשטַײד
 סקעוואלס טסָאקעגּפָא טָאה קילג עקיזָאד סָאד שטָאכ ןוא ,קילג א זיא ,טניה ייווצ
 רעבָא ...ןבעל סָאד ןבעגּפָא טיירג זדנוא ןופ רערעדעי זיא ...רימ ןלעוװ ...זיא ,ןבעל
 ,טניה ייווצ עטשרע יד .ןָא טשרע ךיז טבייה סע .ךאס א ןאראפ ךָאנ זיא ןָאט וצ
 ךיז טעווס ביוא .טרעלקרעד טימרעד ייז ןעמ טָאה סעּפע .ָאטעג ןיא ,טרָאד
 -ראפ ןבָאה רימ זא ,ןטַײטאב ייז ראפ סע טעװ ,לייטרוא םעד ןליפסיוא ןבעגנייא
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 רעשירא רעד ףא ךיוא -- ייז ףא ףירגנָא רעזדנוא ןופ םראדצאלּפ םעד טרעטיירב
 ,טָאג רָאנ טעב .ןרעקמוא טינ קירוצ ךיז לעװ ךיא ביוא עליפא -- סנייצלא .טַײז
 יד אב ןָא ךיז טעז סָאװ ,לטע ,טסייטשראפ .קינייװניא ,םיא וצ ןייגכרוד לָאז ךיא
 אב ךיז טעז סָאװ ,טלעוו עבלאה א דלאב ןיוש ןקיניײּפ סָאװ ,רעקנעה עשיטסישאפ
 יו ,ָא-עכלעזא ןיוש ייז ןבָאה קיניײװ ?לטע רעדָא עדגיוו --- לדיימ שידִיי א ןָא יז
 טימ רעמ ?טייהרעקידעבעל ןבָארגאב ,טריזאגראפ ,טכארבעגמוא ,וד רעדָא ךיא
 רעקראטש ןרעוו טינ ןופרעד טעװ דנאלשטייד -- רענייא טימ רעקינייװ ,רענייא
 לריוג םעד טנעה ענייז ןיא טלאה סָאװ ,םערָאװ אזא זא רעבָא .רעטמיראב טינ ןוא
 ןעמענַײא טעוו ָא-אזא זא ..ןשטנעמ רעטנזיוט רעקילדנעצ ןופ ...טָאטש רעצנאג א ןופ
 ןשטַײד יד ןלעװ ...לדיימ שידִיי טסָארּפ א ...לדיימ שידִיי א ןופ ענושעמ-עסימ יד
 -נעה יד .רעקנעה עשיטסישאפ יד רָאנ טינ ןוא ...ןָאט טכארט א סעּפע ןגעוו ןפראד
 רעקנעה יד ךיז ןלעװ סָאװ טימ זיא ..ןטעטילאנָאיצאנ ןוא ןסָאמ עלא ןופ רעק
 ?עקשידִיי א זיא יז .טוג ?ןטלאהראפ ןרעכערבראפ יד ןבָאה יז זא ?ןעמיראב ךָאנרעד
 םעד טימ ?ןעמוקאבסיורא טנַאקעג טינ טרָאװ ןייק ריא אב טָאה עמ .רעסעב ךָאנ
 רעטנוא ןוא ,ךעלדנעטשראפ ,ןסָאשעצ יז טָאה עמ --- ןוא .ןגראוו ןיוש ךיז ייז ןלעוו
 ןרעגלאוו ךיז טעוו טניה עשישטַײד יד ןופ גנורעלקרעד רעקידעגָאלק רעקיזָאד רעד
 -נעפורג םעד ,ףעש-ָאּפאטסעג םענופ עלייווענ יד .רעגייּפ רעקיטראסיורג רעד
 ןדִיי יד ןעגנערבמוא ףא טבלאזעג טָאה ןיילא רעלטיה סָאװ ,שָארפ ןָאפ רערויפ
 עמ יװ ,ןָאטנָא ךיז ףראדאב עמ יװ ,ערעַײט ,עלעטע ,ןיוש וטסייטשראפ ,עשראוו ןופ
 סע סָאװ ,לייטרוא ןא .לייטרוא אזא ןריפסיוא טייג עמ ןעוו ,ןצופסיוא ךיז ףראד
 ?טייטאב סָאד סָאװ ,ןיוש וטסייטשראפ .ָאטעג עטלייטרוראפ יד ןגָארטעגסיױרא טָאה
 ?רעדוּפ עטוג ךיא ףראדאב סָאװ וצ ,ךיז טסרעדנּוװ וד ןוא

 זיולב ריא אב ןבָאה'ס .טרעפטנעעג טשינרָאג ןוא ּפָאק ןטימ טלקַאשעג טָאה לטע
 ךיז טָאה יז סָאװ ףא ,סָאד טרעהרעד ףָאסלָאקפָאס ךָאד טָאה יז .ןגיוא יד טלקניפעג
 יז ,ריא וצ טגנאלאב ךיוא ךָאד טָאה ,טגָאזעג טָאה עדגיוו סָאװ ,סָאד ןוא .טכירעג
 | . יעדגיוו יו אזא ךיוא ,ךעלטנגייא ,ךָאד זיא ,לטע ,ןיילא

 אזא טימ לייטרוא םעד ןריפסיוא טייג עדגיוו סָאװ ,ךעלקילג ןעוועג זיא לטע
 .ךעלקערש טשינרָאג זיא ריא סָאװ ,ןַײזטסּוװאב ןכיוה אזא טימ ןוא טימעג רעטיול
 ןטעבעג ריא אב טָאה יז סָאװ ,סָאד ןרָאװעג רערעַײט ךָאנ עליפא ריא זיא'ס ןוא
 יז טלאה ךאז ןייק ןוא .עמָאשענ רעד ףא טכַײל ריא זיא'ס זא ,סע טסייה .רעדוּפ
 ,ןפָאה ןעמ ןָאק ,יוזא ביוא .ָאטינ ריא אב ןענַײז ןעקנאדעג ערעווש ןייק ןוא .ּפָא טינ
 ...םעלָאשעב ןײגּפָא ץלא טעוו'ס זא

  ןעװ ,רעדיילק ענעטעמאס ערעזדנוא טימ ,לטע ,ןטַײב ךיז רימ ןלעוװ זיא ---
 ?וטסגָאז סָאװ ,אה ...ןרעקמוא ךיז לע ךיא

 ןגיוא יד וצ ןעגנאגעגוצ ריא ןענַײז ייז .לגרָאג ןיא ןרערט טליפרעד טָאה לטע
 קוק א ןוא לויקידיר םעד טנפעעגפוא יז טָאה .םעטָא םעד טלעטשראפ ריא ןוא
 א ווערע יװ ,רערט עסיורג א ןלאפענּפָארא ךיוא זיא וצניהא .קינייװניא ןָאטעג
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 קידנבייחפוא טינ ,ןוא .רעסיורג א ,ןגער ןּפָארט ןייא ּפָארא רעֶירפ טלאפ םערוטש
 ;ןפורעגנָא ךיז יז טָאה ,לויקידיר םענופ ּפָאק םעד

 ,רָאנ םוק וד ...עדגיוו ,ךיוא עצינרעדופ יד ןבעגוצ ךָאנ ריד לעוו'כ --
 םעד ןריפסיוא ןייג סעדגיוװ םורא טזיורקעגמורא ןבָאה סעלָאזאמ יײלרעַײרד

 עמ ,טלעטשעגרָאפ רָאלק ירד עלא ייז ךיז טָאה עדגיוו .ןשָארפ ןָאפ רעביא לייטרוא
 רעוועג ריא אב טניפעג עמ ביוא ןוא ,ןטלאהראפ יז ןָאק עמ .ןזָאלכרוד טינ יז ןָאק
 ןענַאק טינ טעװ רָאנ ,לייטרוא םעד ןריפסיוא ןוא ןייגכרוד ןָאק יז .ןלאפראפ ץלא זיא
 ?ייטרוא רעד רעבָא .ןלאפ עכלעוא ןיא טינשכרוד רעד זיא סָאד ,קירוצ ןייגסיורא
 יד ןיא ןוא ,ךעלדיימראפמוא טעָאצױה ןענַײז סנייצלא .טריפעגסיוא ןַײז טעוו
 טריפ סָאװ ,םעד ןופ ןבעל סָאד ןיירא ייר רעטשרע רעד ןיא טייג סעָאציױה עקיזָאד
 ייטרוא םעד סיוא טריפ יז .ךרוד טייג יז :עטירד סָאד -- ןוא .סיוא לייטרוא םעד
 עקיזָאד יד ןופ רעמלעוו .ןעשעג טשינרָאג טלָאװ'ס יװ .קירוצ סיורא ךיז טּפאכ ןוא
 זיא רעטידד רעד זא ,רָאנ טסייוו יז .טינ יז טסייוו ,טרעשאב ריא זיא סעלָאזאמ ירד
 לריוג ןייק רָאנ .ראבזָאלרעד טינ זיא רעטשרע רעד יװ טקנוּפ ,ךעלניישראוומוא
 ,סנייא יז טסייוו ,טנכײצעגנָא טינ ריא זיא'ס לזאמ א ראפ סָאװ ןוא ,טינ יז טפראוו
 ,ןביילב סָאװ ,יד ןוא .ןצעזרָאפ טעברא יד ןפראד ןעמ טעװ םעד ךָאנ ןגרָאמ ףא
 ,קילג םעד ףא רָאנ ,טנַײה ןעשעג ןָאק סָאװ ,ןקירעיורט םעד ףא טינ ןקֹוק ןפראד
 ןביולג ליפיוזא טימ ןעלטע ףא קוק א יז טיג רעבירעד .ןגרָאמ ןעמוקנָא ףראד סָאװ
 ;ןגיוא יד ןיא טַײקרעכיז ןוא

 שרעדנא סעּפע ןגעו .ןעמוק ךיא לעװ עדאווא ?רָאנ םוק וד --- ,טסייה סָאװ ---
 ףרעזדנוא טימ טַײב א ןכאמ רימ ןוא ,ןעמוק לעװ ךיא .ןַײז טינ דייר ןייק ןָאק
 שַארפ ןָאפ זא ,םעד ןגעוו טכארט א ךַײלג ןביג ןוא רעדיילק ענעטעמאס עצראווש
 ,ןיוש ךיז עַײה ךיא ,ונ .ערעַײט ,לטע ,יוזא ,םאזנייא ןַײז טינ טלעוו-רענעי ףא לָאז
 ,,,ליפוצ לסיב א ,ךיז טכאד

 ;רעגייז ןפא ןַאטעג קוק א טָאה יז
 ,.ךיז אב ןַײז ןיוש ףראד רע ---
 ײז ,רָאה יד טזָאלעצ ּפָאק םענופ גנוגעוואב רעקיטסאה א טימ טָאה עדגיוו

 טציילפ עבלאה א טקעדראפ ריא ,ןזנערפ טימ לאש ענעדלָאג-סאלב א יװ ,ןבָאה
 טָאה ,ליומ ןיא ןעלדָאנרָאה רָאּפ א קידנגיילניירא ןוא .עילאט רעד ןופ רעקירעדינ
 ;ןפורעגנָא ךיז יז

 ,סעדָאמ ערעדנוואב ןָא ...יוזא ..ּפעצ ייווצ ןטכעלפראפ ךיז ןכער ךיא --
 ...שלדיימ

 ?דניק א יוװ ןצנאגניא ןעזסיוא ךָאד וטסעוו ---
 ןֶא ןוא לָארטנָאק ןקירעביא ןא ןָא ןייגכרוד ףא ןסנאש רעמ ןבָאה ךיא לעװ --

 ןסייה לָאמא ךָאנ ןָאק רע -- :ןָאטעג לכיימש א טָאה עדניוו -- ...סעגארפ עקירעביא
 רעד ןוא ,טנאה רעד ןיא טעפנַאק א ןטלאה רע טעוװ ןיילא .ףארגָאטָאפ א ןפורגַײרא
 אפאטסעג עשישטַײד יד יֹוזאָיו ,םעד ןופ דליב סָאד ןּפאכּפָארא טעװ ףארגָאטָאּפ
 ...רעדניק עשיליוּפ טימ קיצראה ךיז טייגאב
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 טקוקעג טָאה יז ,טרעקראפ .לכיימש ןייק ןפורעגסיורא טינ סע טָאה ןעלטע אב
 ;טכארטעג ןוא ,ןענאטשראפ טשינרָאג טלָאװ יז יו ,ןעדגיוו ףא

 ןיא ןציז םידייש ןעצ יו ,שרעדנא טינ ?ץראה גנירג אזא ריא וצ ךיז טמענ יו,
 טָאה טָא ...ףארגָאטַאפ א ןגעוו ןעלטרעוו ךיז ןעניגראפ ךיז יז ןָאק ָא-טציא ,..ריא
 *...ךעלפעצ ןיא ךיז טליּפש ןוא רָאה יד טזָאלעצ ךיז יז

 :ריא יז טָאה טגָאזעג רָאנ

 ךיוא ךיז ןעמ לָאז ףארגָאטַאפ א ןָא זא ,עדגיוו ,יוזא רעסעב ןיוש ךאמ --
 רעד ןופ םיטאבעלאב יד טימ ךיז ןעייגאב ךעלדיימ עשידִַיי יװ ,ןסױטשנָא ןענָאק
 ...ןיורק-עדגיוו ,יוזא ,יוזא ..ָאּפאטסעג רעשישטַײד

 ,לטע ,ּפעצ יד רימ טכעלפראפ זיא --
 ;ּפָאק םעד סיוא קערטש א ןבעגעג ריא טָאה יז
 טשינרָאג לָאז ןרעדנא םעד ןיא ןוא ליפוצ םענייא ןיא טינ ּפאכראפ רָאנ ---

 .ךָאד טסנָאק וד .אנ ..,ןביילב
 לטניב א טמענ עמ יוװ ,רָאה סעדגיוו טנעה עדייב טימ ןָאטעג םענ א טָאה לטע

 ;ןגיוא יד ייז ןיא ןטינשעגנייא ןוא ,ןעגנאז
 ..ןקעלק טעוו'ס ,..עדייב ראפ ןקעלק טעוו'ס ---

 -עג סעּפע טלָאװ יז יו ,ןעזסיוא אזא טימ ּפעצ יד ןטכָאלפעג ריא טָאה יז
 עריא ןופ קורדסיוא רעד רָאנ ...טכאדעגסיוא רָאנ סע ךיז טָאה רעשפע ...טלמרומ
 טימ ןפורעגרעביא ךיז טָאה ליומ עקידנרעטיצ עטנפעעגפוא-בלאה סָאד ןוא ןגיוא
 -ּפָא ענעדיישראפ ןגָאז ןגעלפ סָאװ ,סעמאמ עשידִיי עטלא ענעי ןופ טלאטשעג םעד
 ןיא ..רעטכעט יד אב ּפעצ יד ןטכָאלפעג סעבאש ףא ןבָאה ייז ןעוו ,ןעגנוכערּפש
 טָאה ,ןטכָאלפעג קיצנוק ןוא טקישעג יוזא טָאה לטצ סָאװ ,רָאה יד ןופ בעװ ןדעי
 ךיוא דניצא ןיילא ךיז טלָאװ יז ..ענָאװאק ןוא עביל טימ םאי א טגיילעגניירא יז
 ןײגּפָא טינ ,םענייניא ריא טימ ןַײז ןענָאק לָאז יז ,ּפעצ סעדניוו ןיא ןטכַאלפעגניירא
 -אמ םעד ןופ יז ןלעטשראפ ןוא גיוא-זייב א ןופ יז ןטיהסיוא ,טונימ א ףא ריא ןופ
 ...סעווָאמאה-ךעל

 ,טנעה עקיצראה עטוג-ךעלרעטומ סלטע ןיא רָאה יד קידנזָאלכָאנ ,עדגיוו ןוא
 -ראפ טימ טקוקעג ,ךייה רעד ןיא עלעסיב א ּפָאק םעד ןסיראפ ןטלאהעג טָאה
 ריא ךיז טיג'ס ןוא ...טַיײהדניק ריא ןעזעג ןוא טַײװ רעד ןיא ץעגרע ןגיוא שטכאמ
 ..ןגיוא יד ראפ ןעמוקעג טציא ריא זיא עמאמ יד סָאװ ,ץראה סָאד סיר א

 ...עמאמ ,עמאמ --
 ךיוא ריא ןבָאה ייז ..קיטַײרפ עטיכש ףא טריפעגקעווא ןשטַײד יד ןבָאה יז

 ןעמונעגטימ יז טָאה ,ונ .ןכאז עלופטרעוו יד ןופ סעּפע ךיז טימ ןעמענטימ ןסייהעג
 ...רעטכַײל יד טימ רעדיס םעד

 ?עטאט רעד ןוא ---

 םיא זיא'ס ןוא רָאה יד טבראפעגרעביא ךיז טָאה רע זא ,יז טסייוו םיא ןופ
 ..רעּפיקמָאי םוא טנזיוט ףלעווצ יד טימ קצווא זיא רע זא ןוא ןענעקרעד וצ רעווש
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 --- ,םעלָאכ ןכעלקערש א ןופ יו ,ןבעגעג ףוא ּפאכ א עדגיוו ךיז טָאה -- ,לטע ---
 ?ייֵז טסכעלפ וד יצ ,ּפעצ ענַיײמ טימ ךיז טסליּפש וד

 .עדגיוו ,ןכאז עדייב ---

 טינ ןיילא טסייוו יז ..לָאזס .ןרעיודעג ךָאנ לָאז'ס ,טלָאװעג קיטנעק טָאה לטע
 ,ןעלטע ךיז טכאד ,עגער רעדעי ...עדגיוו ,ָאד לסיב א ןַײז ךָאנ יז לָאז רָאג ...סָאװ
 א ןענַאק ךָאנ יז טעװ טַײצ רעד ןיא ןגרָאמ יצ ,טסייוװ רעװ ..עטקנעשעג א זיא
 .ןשיווצ ןוא ...טלעוװ רעד ףא עדגיוו א ןַייז ךָאנ טעוו עס יצ ןוא ...ןעדגיוו ףא ןַאט קוק
 ;ןעדגיוו אב גערפ א יז טיג ןיינ זוא ָאי

 ..?טסקיטעּפשראפ וד ןוא ...ךיז טפערט סע יוװ ...רעמָאט ןוא ---
 ...ןעמיס רעטכעלש איס ...לטע ,ןקיטעּפשראפ טנייפ בָאה ךיא ---

 סָאװ ,ןצראה םוצ ןעוועג טינ זיא ןעדגיוו ...ןגיוושעג עדייב ייז ןבָאה עלַײוו א
 א עליפא ךיז טָאה יז ןוא ,עגארפ עטרעּפמולעגמוא אזא טלעטשעג ריא טָאה לטע
 ;טגערעגפוא ?סיב

 טסָאה וד ,ייז טָאה שטנעמ רעדעי ..לטצ ,ןסאגושעמ עניימ רימ בָאה ךיא --
 רעד וצ יוװ סיוא סעּפע טנייה רימ אב טמוק ץלא ןוא .עניימ --- ךיא ןוא ,ענַײד ךיז
 ,רעטעצכא רעד זיא טנַײה .טנאה

 ,טגארפ א טלכיימששגסיוא לטע טָאה -- ?ייכ --

 ;ןגיוא יד טימ ןָאטעג לטניפ א טָאה עדניוו

 ץיח וצ ריא טמוק'ס יו ,טליפרעד טָאה יז -- .קיטַײרפ טנייה זיא וצרעד --
 ןוא םינַאמיס ענעדיישראפ ןופ טלאה יז סָאװ ,טיײקידװעמעש ןופ יא ןקאב יד ןיא
 סָאװ ןוא רָאפ ריא טייטש סָאװ ,םעד ראפ שינעּפאלקצראה ןופ יא ,סענָאבָאבאז
 טָאװ --- ,קיטילרפ --- .טַײצ ןופ טַײקידסענַאמכארעבמוא רעד טימ ךיז טרעטנעענ
 ןַאק יו זיא ..עמאמ יד טעגראהרעד ייז ןבָאה קיטיײרפ ןוא --- ,טרעזאכעגרעביא יז
 ןגעװ רעדָא ?ןקיטעּפשראפ ןגעװ רעדָא .?גָאט רעדנא ןא ןגעוו ןטכארט ךיא
 ?ןגיילּפָא

 עגארפ רעד ראפ טַײקידלוש רעכעלרעּפמײשאב טימ טקוקעג ריא ףא טָאה לטע
 ףא ןגײלּפָא יז טעו רעשפט ..ןוא ,ןעשעג סעּפע לָאזס ,טלָאװעג ךָאד טָאה ןוא
 .םעד ןיא ןבעגּפָא טנַאקעג טינ ןבשזעכעוו-ןיד ןרָאלק ןייק ןיילא ךיז טָאה יז .ןגרָאמ
 -טג טינ ןיוש ןענַײז םעד ןגעוו דייר ןייק רעבָא ...טסולגעג ריא ךיז טָאה יוזא רָאנ
 ןוא ?ויקידיר םעד טנפעעגפוא .לטנאמ םעד טּפאכעגפורא ךיז ףא טָאה עדגיוו .ןעוו
 :טעב םעד ףא ריא קידנזַײוװנַא ,ןעלטע וצ טדנעוועג ךיז

 א טסיב וד ..טנעה ענַײד טימ ..רעװלַאװער םעד רימ ביג ,לטע ,ונ --
 ,עקידלזאמ

 א םיא ןוא ןטַײז עלא ןופ טקוקאב םיא ,רעוװלַאװער םעד ןעמונעג טָאה לטע
 | ;ןָאטעג שוק

 ,אנ --
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 עטיירג א ,ענענָאטעגנָא ןא ,ןעדגיוו טכארטאב לָאמאכָאנ לטע טָאה םלמעד טשרע

 ;קנאדעג א ןפָאלעגרעביא ריא זיא'ס .ענעסַאלשטנא ןוא

 טגעלפ עמאמ ריא ...עמאמ ריא יוװ יוזא ,,,ךורּפש א סעּפע ןענָאק לָאז יז ןעוו;

 ןיא ןזָאל ץעגרע טפראדאב ךיז טָאה דניק א ןעװ ,ךורּפש א סעּפע ןגָאז קידנעטש

 *..בצֹוו

 ,לטצ ,ןשוקעצ ךיז רימָאל ,ונ ---

 ?ןיוש ---

 ,טשוקעצ ךיז לָאמ ירד ןוא ןעמונעגמורא ךיז ןבָאה ייז

 ךיז טָאה טעב ןפא .עקזילאוו עניילק עטנפעעגפוא ןא ןענאטשעג זיא ליד ןפא

 ,טאלאכ רעקידנגרָאמירפ סעדגיוו טרעגלאוועג

 .ןסעגראפ טינ ריש -- ,עדגיוו ןפורעגנָא םעצולּפ ךיז טָאה -- ,טראוו ---

 ?סָאװ --

 םעד ןעמונעגּפָארא ,טעב םוצ ןעגנאגעגוצ עדגיוו זיא רעפטנע ןא סָאטשנָא

 .עקזילאוו ןיא ןביוא ןופ טפוטשעגניירא םיא ןוא טאלאכ

 .ןגיוא יד ןיא ןרערט ןבעגעג ץנאלג א ןבָאה ןעלטע אב

 -עבעל ןוא .רעקידעבעל א זיא רע זא ,טכאדעגסיוא ךיז טָאה ריא ...טאלאכ רעד

 -ָאמיס סעדגיוו ךיז ףא טגָארט סָאװ ,ץלא טימ ןַײרא םיא ןעמ טּפוטש טייהרעקיד

 ...בוטש ןיא קידייל ןוא טסופ סעּפע טרעוו סע ןוא .,,םינ

 .עטשרע יד סיורא וד ייג ןוא עזילאוו ןַײמ ךיז טימ ּפאכראפ ,עלעטע ,טציא ---

 .סקגיל ןעמענ ךיז לעװ ךיא .ריד ךָאנ ןייגסיורא לעוו ךיא .סטכער ךיז םענ

 -נאגעגסיורא זיא ןוא רעמיצ םעד טקוקאב ,עלעקזילאוו סָאד ןעמונעג טָאה לטע

 יז רָאנ .ןרערט עסיורג ייווצ ןענאטשעג ריא ןענייז ןגיוא יד ןיא .שעטשרע יד ןעג

 ףא לטרעפ ַײרד ּפָאק םעד קידנטלאה ןוא .סעִיו יד טימ ןטלאהעגנייא ייז טָאה

 .סטכער ןעגנאגעגקעווא יז זיא ,סקניל

 לטרעפ יַײרד ּפָאק םעד טעוװערעקעגסיוא .עדגיוו ןעגנאגעגסיורא זיא ריא ךָאנ

 "אב ןגיוא ערעייז ךָאנ ךיז ןבָאה יוזא .סקניל ןעגנאגעגקעווא יז זיא ,סטכער ףא

 .ןעגנאגעגרעדנאנאפ ךיז יז ןענייז יוזא ןוא .טנגעג

 -ייװרעד עדגיוו יו ,טקוקעג ,טעװערעקעגסיוא עלַײװ רעדעי ךיז טָאה לטע

 יז טייג טָא ,רעייגכרוד ערעדנא ןשיווצ ךיז יז טרעטנַאלּפראפ טָא ..ךיז טרעט

 .ראוטָארט ןפא ןיילא רעדיוו

 -- ,רעטנומ רעייז ,ךיז טכאד ,טייג יז .גנאג ריא ךָאנ טריּפשעגכָאנ טָאה לטצ

 ,ןייג ,םינ ןיוש יז טעז עמ זא ,ךיז טכאד -- .ץראה סָאד טּפאלקעגסיוא ריא אב טָאה

 ףא ,ךיז טכאד ,ןבָאה ייז .רעייגכרוד ייווצ טלעטשראפ יז ןבָאה'ס .ָאי ךָאנ יז טעז טמ

 "ראפ סינ שטָאכ ייז ךיז לָאז'ס ?ריא ףא יוזא ייז ןקוק סָאװ .גיוא ןא ןפרַאװעג ריא

 זא ,ןייש יוזא זיא יז ,ריא ןופ טעוװערעקעגּפָא ךיז ןבָאה ייז .,.ריא וצ ןייטשוצ ןטסולג

 ,ןיילא יז ..ןָאט קוק א ןלעטשּפָא טינ ךיז ןוא ריא ייבראפ ןייגכרוד טינ ןָאק עמ

 .י.עלעטיה ריא רָאנ טעז יז ,,,ןקוקנָא טאז טנָאקעג טינ טנַײה ריא ןיא ךיז טָאה ,לטע

 ...ןזיוואב לָאמאכָאנ ךיז יז טָאה טָא ...טדניוושראפ יז
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 ,םאי א רעביא ץעגרע טרָאד טמיווש עדגיוו זא ,טכאדעגסיוא ךיז טָאה ןעלטע
 טָא ןוא ,טנורנּפָא ןא ןיא ּפָארא יז יז ןפראוו טָא ,סעילאווכ יד בייה א יז ןביג טָא
 ,ךייה רעד ןיא רעדיוו ךיז יז טזייוואב

 ןַא ןוא גערב א ןָא -- ,ןָאטעג ץפיז ןפיט א לטע טָאה -- ,גערב א ןָא םאי א --
 ןופ ןסיוטשראפ טינ רעוו ןוא ...ןַײרא טינ לאפ ןוא םיא רעביא יג ןוא .,.טנורג א
 רימ ןלעוו ...עדגיוו ,עדגיוו ..,טנורגּפָא םענופ ןעגנולשראפ טינ רעוו ןוא סעילאווב יד
 -רעטנוא רעד ןופ םיכילש ריד וצ ןקיש לָאמא ךָאנ ןעמ טעוװ ?לָאמא ןעז ךָאנ ךיד
 ...סעבאגפוא טימ ...דרע

 ןיא ּפָאק םעד טיירדעגסיוא לטע טָאה לָאמ עכעלטע ןיוש ...טינ ןיוש יז טעז עמ
 רענייא ,רעייגכרוד ךיז ןסיוטש סע ..טַײקטסוּפ אזא טרָאד זיא'ס ןוא ,טַײז רענעי
 א ףא ףוא ךיז טצעז רעגייא ,ּפָא ןטייווצ םעד טערט רענייא ,ןטייווצ םעד ּפָא טּפוטש
 -יוא םעד ןשיווצ זיא עדניוו ןוא ,ּפָארא עקשזָארד א ןופ טגייטש רענייא ,עקשזָארד
 ףָאנ יז ןעמ טעוו ןעוו ,טסייוו רעוו ןוא .ןיוש .טינ ןיוש ןעמ טעז ןעדגיוו .ָאטשינ םעל
 ןופ ןוא סאג רעד טָא ןופ ןדנווושראפ טינ טציא יז זיא יצ ?טסייוו רעוו ?ןעז לָאמא
 ןעגנאגעג טלָאװ יז יװ ...טכייל יוזא ...רעטנומ יוזא ?קיביא ףא ראוטָארט םעד טָא
 ןעמ טלָאװ ,ןעגנאגעג זיא יז יװ ,םעד טיול ,לטסעקדווירב א ןיא ווירב א ןזָאלּפָארא
 ,גנאג ריא ןעזעגסיוא טָאה יוזא ,קידנעייג רעטנוא ךיז טגניז יז זא ,ןעניימ טנַאקעג
 ..ןגָארטעג ךיז יז טָאה טַײקיזָאלגרָאז רעקידנסיורד אזא טימ

 ,,לָאמ עטצעל סָאד רעשפע ...שטנעמ א טייג יוזא זא ,טגָאזעג סע טלָאװ רעוו ןוא
 ?טיוט םוצ -- רעשפע ןוא

 ,ןעמָאנ םעד ןרעזאכרעביא וצ טרעהעגפוא טינ לטע טָאה -- ,עדגיוו ,עדגיוו --
 סָאװ ,סניוזא ןגָאזנָא טפראדאב ךָאנ טעּפע ריא טלָאװ יז יו ,ןפורעג יז טלָאװ יז יו
 ...טייקטטעפ ןבעגוצ ריא טעוװ סָאװ ,ךעיוק םענעגייא ריא ןכאמ רעקראטש ריא טעוו
 ןעד ,ךעלטנגייא ,ריא יז טָאה סָאװ ןוא ?טגָאזרעד טיג ןעד סגיוזא ריא יז טָאה סָאװ
 -ָֿפי יד ריא אב ןעמענוצ ףא רָאנ טינ ריא וצ ןעגנאגעג ךָאד זיא יז ?ןגָאז טנַאקעג
 יוװ ,ןָאט דער א יוזא ..ןָאט דער א סעּפע ריא טימ ןעגנאגעג ךָאד זיא יז ...עשור
 יז ןעוו ןוא ,,,ןדייר טזָאלעג טיג ךָאד ךיז יז טָאה ,ונ ..ןלאפ עכלעזא ןיא טדער עמ
 ?ֵאי ךיז טזָאל

 -קעווא זיא עדגיוו ווו ,גנוטכיר רענעי ןיא טשווערעקעגסיוא לָאמאכָאנ ךיז טָאה יז
 ,ךעגנאגעג

 ףא טקוק עמ ..ףיש רענעגנאגעגרעטנוא ןא ןופ טרָא ןא ןעזסיוא ףראד יוזא
 םעד ןופ ןָאק עמ ןוא ...טרָא טָאד טנעָאנ יוזא סעּפע טרעוו סע ןוא ..טקוק עמ ...םעד
 ..ןגיוא יד ןעמענוצ טינ

 ףא ןקוק ריא ךיז טליװ סע ..,ןענאדנופ ןייגקעווא טינ טציא ריא ךיז טליװ טָא
 זיא'ס ּוװ ,םאי ןופ ךאלפרעביוא רענעי ףא יו --- ,טרָא םענערָאװעג-טסוּפ םעד טָא
 ..עטסטנעַאנ עמאס ענַײד טימ -- עכעלכיײל ענַיד טימ ףיש א ןעגנאגעגרעטנוא
 -טגרעביא יד ףא ןקוק ןוא ...עלעקזילאוו ןטימ ?ןארָאטסער ןיא ןייג יז טעװ סָאװ
 ןוא ,סעקסיסָאס טימ עטּפַאטשעגנָא ןוא ריב טימ ענעסַאגראפ ,סעדרָאמ ענעטערפ
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 ןלעטשאב לָאז עמ יצ ?טינ ייז ןליוו יצ ?ךָאנ ייז ןליוו יצ ,ןגערפ עלַײװ עלא ייז
 ,ןקילב ערעקיש ערעייז ןופ ןרעוו ןכָאטשעגכרוד ןוא ,ייז ךָאנ ןעמארּפָא ןוא ?קיזומ
 ןיגּפָא ןוא עטאוועמאט ןכאמ ךיז ןוא ,טנעה ערעייז ןופ ןעיירדסיוא ןפראד ךיז ןֹוא
 ןא ...עדגיוו ןייטש ןגיוא עריא ראפ טעװ עגער רעדעי ןוא ,סעַײכ ןטימ לָאמ ַײרד
 ,..םאי ןפא יו ...ענעדנּווושראפ א ,ענעגנאגעגקעווא

 -ביר רענעי ןיא ךיוא ןָאט ייג א רעטציא יז לָאז רעשפע ?ןלייא ךיז יז טעוו סָאװ
 ?ןלעטשקעווא ץעגרע טרָאד ךיז יז טעוו רעשפע ?ןעגנאגעגקעווא זיא עדגיוו ווו ,גנוט
 -גיוו וצ רעטנעענ ןַײז טימרעד יז טעװ רעשפע ?קירוצ ןוא ןיה ןייג יז טעו רעשפע
 ןוא ?עזילאוו א טימ םורא סע ןעמ טייג יו ןוא ?םוראיוזא סָאװ ...םוראיוזא ןוא ןעד
 יז !ֹּפֶא יז טלעטש עמ זא ,עריומ יז טָאה סָאװ ןוא ?ּפָא יז ןעמ טלעטש רעמָאט
 -- טסייה סָאװ ?ןענאוונופ .ךיז וצ ןכאז עריא טגָארט ןוא ןארָאטסער ןיא טעברא
 ?ןעגאוונופ

 .רעקיטש ףא ץראה סָאד ןסירעצ ריא טרעוו סע זא ,רָאנ טסייוו יז ...טינ טסייוו יז

 ףראד עמ .סעלכאט ןייק טינ ןוא לכייס ןייק טינ ךיוא זיא טױָא ןייא ףא ןייטש ןוא

 ,..ןייג

 ןָאטנָא ךיז יז טעו דלאב טָא ,ןארָאטסער ןיא ךיז וצ ןייג טזָאלעג ךיז טָאה לטע

 ןארָאטסער םענופ למוט רעד ןוא ,קיּפישט ןסיַײװ םעד ןוא לכעטראפ עסַײװ סָאד

 טרָאד ףראד עדגיוו סָאװ ,סָאש םעד עליפא ...טלעוו רעד ןיא ץלא ןביוטראפ טעוו

 ןוא סעפעג ןופ ץלירג רעד ,ןארָאטסער םענופ למוט רעד ..,ןעגנאלרעד ץעגרע

 ךיז טעװ ץלא -- רעכוזאב ערעקיש יד ןופ סעליוק ענעזָאלעצ יד ןוא רעשעלפ ןופ

 טעװ עדגיוו סָאװ ,יירשעג ןכעלגעמ םעד ןביוטראפ ֹוצ ףא םענייניא ןגיילפיונוצ

 ..רעמָאט ,ךיז ןיא ןטלאהנייא

 -צניפ רעד ןיא יו ןעגנאגעג טירט עכעלטע ןוא ןגיוא יד טכאמראפ טָאה לטע

 ,ףָאס ןזיב ןטכארטרעד טלָאוװעג טינ טָאה יז .רעט

 רעכעלקילג א רָאנ ,סענ ןייק טינ זיא'ס זא ,ןַײז לָאז ?סענ א טעשעג רעשפע ןוא

 ..ךעלגעמ ץלא ךָאד זיא'ס ,לאפוצ

 ןָא טציא ךיז טּפאכ יז .גנונעפָאה ןופ טכיל טימ ּפָא סיג א יז סע טיג סעּפע

 ןטסטרעּפמולעגמוא עמאס םעד ףא סע טדניבראפ יז ,לאפוצ ןכעלגעמ םעד טָא ראפ

 טציא .סענָאבָאבאז ענעדיישראפ ןוא ןעגנובױלגרעבָא וצ גנוגיינ סעדגיוו טימ ןפיוא

 ןבָארגסיױא ליוו יז .סיוא טינ ריא טכאמ סע .םעד טימ טינ עליפא ךיז יז טפראוו

 א ןַײז סע לָאז ..,לארטש א ...גנאגכרוד ןקידעבעל א טנורנּפָא ןכעלקערש םעד ןיא

 ןטימ ןיילא ךיז וצ קידנעלקָאש ,סיוא ךיז יז טרעטכינ ךַײלג ןוא ...סענ

 ;ּפָאק

 ךיז ןפערט ןטרָאד ...עיזאטנאפ רעד ןיא ךעלגעמ רָאנ סע זיא ,ןרעיודאב םוצ;

 *.?ןשָארפ ןָאפ אב רעבָא ,םיסינ

 עלעקזילאו סעדגיו טלעטשעגקעװא .ןארָאטסער ןיא ןעמוקעגניירא זיא יז

 "גורא סע טלָאװעג טינ ריא ךיז טָאה סע .םעד ףא טקוקעג ןוא טעב ריא ןבעל
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 ןדנווושראפ זיא'ס יוװ ,ןגיוא עריא ןופ ןדניוושראפ ךַײלג יוזא ךיוא לָאז'ס זא ,ןקורעט

 ;טכארט ןוא םעד ףא טקוק יז .,,רעייגכרוד יד ןשיווצ .,,סאג ןפא עדגיוו

 רעד ףא טציא ןעוועג יז טלָאװ רעסעב ...ריא אב זיא'ס לזאמ רעטצניפ אראס;

 רעשירא רעד ףא ,ָאד ןַײז טלָאמעג רָאנ ןָאק עס סָאװ ,עבאגפוא רעכעלרעפעג עמאס

 ןבעג עצייא ןייק ךיז ןענָאק טינ ןוא עלעקזילאוו םעד טָא טימ ןייטש רעדייא ,טַײז

 "אבסיורא יז ןוא ..טנעה יד ןופ ןעדגיװ אב ןעמענ ןעוועג סע רעדייא ...םעד טימ

 ןופ סעגער יד טלייצ סָאװ ,טלעװ רעצנאג רעד ףא עקיצנייא יד ןַײז ןוא .,,ןסיילג

 *.ףָאס םוצ ךיז ןרעטנעענרעד ריא ןופ סעגער יד ...ריצאּפש ןטצעל ריא

 םעד ןוא לכעטראפ סָאד ןָאטעגנָא ,לטנאמ ריא ןפרָאװעגּפָארא ךיגפא טָאה יז

 ןטלאק ןיא ןיירא גנורּפש א טיג עמ יוװ ,לָאמאטימ לאז ןיא ןַײרא ןוא קיּפישט ןסַײװ

 .רעכעלזַאנ עטראּפשראפ סימ ןוא ןגיוא עטכאמראפ טימ -- רעסאוו

 טעווערעקראפ ריא ןופ סָאװ ,סאג יד ןעננאגעגכרוד עדגיוו זיא טַײצ רענעי ןיא

 ןַא ןיוש ךיז טעז ,ץאלּפ םעד טָא ףא ףורא טייג עמ זא ןוא ,ץאלּפ א ףא ךיז ןעמ

 םעד ןעגנאגעגרעבירא זיא יז רעדייא ןוא ,ָאּפאטסעג רעד ןֹופ ריטראווק-טּפיוה יד

 :םיטש עטנאקאב א טרעהרעד יז סָאה ,ץאלּפ

 ,אנעריא ינאפ ---

 :עטניוטשרעד א ןגיוא יד ןביוהעגפוא טָאה עדגיוו

 ?וואלסישטעמ ןאַּפ --

 ,ץאלּפ םעד רעביא טייג רע זא ,רעירפ ךָאנ טקרעמאב ,ךעלטנגייא ,םיא טָאה יז

 סָאד ..קירוצ ךיז ןרעקמוא .ףיוהיָאּפאטסעג םענופ סיורא סָאװרָאנ ,סיוא טזַײװ

 ,.טקרעמאב ךיוא יז טָאה רע ביוא ,לאפ םעד ןיא דאשכ א ןפורסיורא טנַאקעג טלָאװ

 ףךַאנ .ןעז טינ םענייק לָאז יז זא ,יוזא רעבָא ,רעסַײװ ןייג :סנייא ןבילבעג ריא זיא

 .שטיועסוראה וואלסישטעמ ןגָאלשעגסיורא יז טָאה עיציזַאּפ רעקיזָאד רעד ןופ

 ריא לֵאֹו רע זא ,ןבשזעכ אזא סימ ץאלפ םצד ןטינשעגרעביא ןוויקעב טָאה רע

 .געוו םעד ןלעטשראפ

 קירעביא ןא טייהנגעלעג א ןזָאלכרוד רָאנ ,אנעריא ינאַּפ ,ךיז לייא ךיא ---

 ,טנעמארעּפמעט ןיימ ראפ טינ זיא ןָאט קוק א ךַײא ףא לָאמ

 טלָאװ ץאק עצראווש א יוװ ,ןריולראפ ןצנאגניא עדגיוו ךיז טָאה עגער עטשרע יד

 אב ןגָארטעג טָאה יז סָאװ ,טייקרעטיול עצנאג יד .געוו םעד ןעננאגעגרעביא ריא

 ףןעלטצ טימ טנגעזעג ךיז טָאה יז טניז ,עבאגפוא רעקילייה ריא ראפ ץראה ןיא ךיז

 טרעהרעד טציא דָארג יז טָאה ןעמָאנ ריא סָאװ ,םעד ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד זיא

 "רעזער אזא ןיא ןעגנאגעגרעביא טייקנריולראפ יד זיא דלאב רָאנ ,ליומ ןַײז ןופ

 ןואלסישטעמ ןגָאז ףא טימעג סָאד יירפ טכאמעג ריא ןוא טיַײקידװעמעש רעטריוו

 .ןגיוא יד ןיא ןָאט קוק א םיא ןוא "קנאד א;

 ךיא ..ןָאאאר םעד ןיא ,אנעריא ינאפ ,לָאמ עסשרע סָאד ךַײא ףערט ךיא --

 .יןעמוקעגסיוא טינ לָאמנייק רימ זיא'ס ןוא .,,טּפָא רעייז ָאד ןיב

 ןקיוָאד םעד ןיא ..,ואלסישטצעמ ןאּפ ,עקטסידָאמ עטוג א רעייז טניווװו ָאד ---

 ,.,טשינרָאג ,ךעלריטאנ ,סע טגָאז ךַײא ,ןָאיאר
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 לסיב א עליפא וואלסישטעמ ךיז טָאה -- ..ךאס א רעייז ,,,לייטנגעק ןיא --

 ,ךימ טלאה ריא -- ,טרעזאכעגרעביא רע םָאה -- ,לייטנגעק ןיא -- ,טקידיילאב

 ,טאיזא ןא ראפ ,אנעריא ינאּפ ,סיוא סזַײװ

 ..ןואלסישטעמ ןאּפ ,ןאמ-עכולעמ א ראפ ךיַיא טלאה ךיא --

 .ּפָאק םעד טגייגראפ ןוא טנאה יד ןָאטעג שוק א ריא טָאה וואלסישטעמ

 סָאד ןָאטעג סיר א ךיז ןעדגיוו טָאה -- ,ןעמיס רעטכעלש רעטייווצ דעד;

 ..טנאה ריא וצ ןּפיל יד םימ טרירעגוצ ךיז טָאה עקרעשטשאי יד טָא -- .ץראה

 *..טציא

 ,סיפ עריא רעטנוא דרע יד ןענערב ןעמונעג טָאה'ס
 "עג םיא יז טָאה סָאװ ..,ךאז רעד וצ טינ םיא טרעפטנע יז .יז טלאהראפ רע

 רעטַײװ םיא יז לָאז סָאװ ?רעטַײװ ןוא .טגָאזעג םיא יז טָאה ,ןאמ-עכולעמ א ?טגָאז
 זיא'ס רעבָא .עטסעב סָאד ןעוועג טלָאװ'ס ?ךיז טלַײא רע זא ,םיא ןענָאמרעד ?ןגָאז
 ןיוש ןָאק םורא ָאש א ןיא ?עריומ םיא ראפ רעטציא יז טָאה סָאװ שטָאכ ,ףראש וצ
 ,סנייצלא ןַײז

 ?טנוװָא ןיא טנַיה ןַײז אנעריא ינאּפ יד טעװ ּוװ ןוא ---
 -קָאװ םוצ ךיא רָאפ עקטסידָאמ רעד ןופ ...וואלסישטעמ ןאּפ ,קצָאװטָא ןיא --

 ןוא .קצָאװטָא ןיא ,טפול רעיירפ רעד ףא לסיב א ןעגנערבראפ ךיז טליוו סע ,לאז
 ןָאק -- ,רעטרעוו קידנכוז ,למיה ןפא ןָאטעג קוק א יז טָאה -- ,רעטעוװ רעטוג רעד
 טָאה -- ,וואלסישטעמ ןאּפ ,ןַײרא ךיז טּפאכ ...עשראוו טימ ןענעגעזעג טינרָאג ךיז
 ,טגנידאבמוא ,ןיײרא ךיז טּפאכ --- ,טנאה יד טקערטשעגסיוא םיא עדגיוו

 טימ ןוא ןעדגיוו ראפ טגיינראפ לָאמארעדיוו ךיז טָאה שטיוועסוראה וואלסישטעמ
 :ןָאטעג גערפ א יז טנאה ןיא שוק א

 ?קצָאװטָא ןיא ןעגנערבראפ אנעריא ינאּפ יד טעוו גנאל --
 ,ךיוא ןגרָאמ ןוא .ןענעכער וצ סָאװ ָאטינ ןיוש ךָאד זיא טנַיה ---
 אב טָאה ריא .קצָאװטָא ןייק ןּפאכּפָארא ןגרָאמ ךיז ךיוא רעשפע לעװ ךיא --

 טינ .אנעריא ינאּפ ,ןעזרעדיוו ףא --- זיא .ןיהא ןרָאפוצ קעשייכ א ןפורעגסיורא רימ
 רעד וצ טינ ךַײא טיילגאב ךיא סָאװ ,טקידלושטנא .קצָאװטָא ןיא זא ,ןטָאלשעגסױא
 ךימ ךָאד טָאה ריא ,.,קידלוש ןיילא טַײז ריא ןוא ...ךיז ליַײא ךיא ...עקטסידָאמ
 ,ןאמ-עכולעמ --- ,ןטפאשגדַיל עקיזָאד יד ןופ ןסָאלשעגסיױא

 .קעווא רע זיא עלעכיימש ןדירפוצטסבלעז ןוא ליופ א טימ ןוא
 טריפ סָאװ ,רעד ןופ גנוטכיר רעכעלצעזנגעק א ןיא טזָאלעג ךיז טָאה עדגיוו

 :טכארטעג ןוא ,ָאּפאטסעג רעד וצ ץאלּפ ןכרוד
 עזַײר ןַײמ ןגעוו ןגָאז ןגרָאמ טעװ קיּפש רעקיזָאד רעד טָא סָאװ ...סנייצלא,

 *..ביוא ,קצָאװטָא ןייק
 א ןעמענָא טפראדעג יז טָאה טציא .קנאדעג םעד טכארטרעד טינ טָאה יז רָאנ

 :קידנעגנירד רעייז .סולשאב
 ?גָאט רעדנא ןא ףא ּפָא םיא טגייל יז רעדָא געוו םעד רָאפ טצעז יז
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 "עג ,ךיז טכאד ,ריא טָאה'ס ןוא ןפיילש יד וצ ןעגנאגעגוצ ריא זיא טולב סָאד

 : ;ןגיוא יד ןופ סראּפש

 *,,,דניצא טקנוּפ .,,ןגָארטעגנָא םיא טָאה רָאי רעזייב רעד;

 -= ןוז יד .עשירפ א ןעוועג זיא טייקמעראוו יד .גָאט ןבלאה ךָאנ ןעוועג זיא'ס

 ךיז יז טלאהראפ טָא ,ןרירוצ טלָאװעג ךיז יז טלָאװ ץלא וצ טינ יוװ ,קידװערָאּפש

 טָא ,טָאטש לייט ןקיזָאד םעד ןיא רעמייב ענעבילבעג קידעבעל יד ןופ ןציּפש יד ףא

 טָא ןוא .קָאטש ןטניוװאב-םינ ןכיוה א ןופ רעטצנעפ א ףא גיילעצ א ךיז יז טיג

 ןיא ךַײלג םעסָא ןעמעראוו ןליטש א טימ ןעדגיו קעוו א טראוורעדמוא יז טיג

 טכאד ריא ,טנורגּפָא ןופ ענעביוהעגפוא ןא יװ ףוא ךיז טּפאכ עדגיוו ןֹוא .םענָאּפ

 שטיוועסוראה טניז ,ןָא עגער רענעי ןופ ,ןגיוא יד ןסירעגפוא טשרע טָאה יז זא ,ךיז

 ןוא ,ןוז רעד ןופ טַײקמעראוו לסיב א טימ ייז ןשאוועגסיוא .ןעגנאגעגקעווא זיא

 יז .ןעלטע טימ טנגעזעג ךיז טָאה יז ןעוו ,ןעוועג זיא יז יוװ ,עבלעז יד רעדיוו זיא

 סָאד טכַײל רעדיוו ןיוש ןעדגיוו זיא'ס .בוטש ןופ ןעגנאגעגסיורא זיא יז ןעוו ,ןאד

 "עמ ןוא .רעדנאסקעלא ןוא שועדאט ריא ףא טקוק סע זא ,ךיז טכנוד ריא .טימעג

 :טכארט א יז סיג עגער ןייא ןיא ןוא .דרערעטנוא עצנאג יד ןוא .קעט

 "מוא טינ ץעגרע ןיא ךיז טצוו יז .ןסָאלשאב ץלא זיא'ס ,ןסילשאב וצ סָאװ ַאטינ;

 "ושעמ עריא טָאה יז ,ָאי ,ןגײלּפָא טינ יז טעװ לייטרוא םעד ןליפסיוא ןוא .ןרעק

 ."קיטיירפ זיא טנַײה .רעטעצכא רעד זיא טנַײה .ןסאג

 "רעטעלב רעקיטסבראה רעד ,ךיז טגעוואב סָאװ ,ץלא זא ,טלָאוװעג טָאה עדגיוו

 -- ,ןטָארד-ףארגעלעט יד ןופ יירעדוה יד ,למרומעג-טניוו עטכַײל סָאד ןוא ךרָאש

 ןרעדָא יד ןיא ןוא עמָאשענ רעד ןיא ןוא ןצראה ןיא ןעגניזניירא ריא טציא לָאז ץלא

 רעד ןיא ךיז טגעוואב סָאװ ,ץלא ןוא ,באטש ןשידרערעטנוא םענופ גנומיטשאב יד

 .ןשָארפ ןָאפ וצ ןַײרא טייג יז רעדייא ,ןענעיילרעביא לייטרוא םעד לָאז ,רוטאנ

 עצראווש םוש ןייק ֹוא ,ןסעומשנייא ןעמונעג ןיילא ךיז יז טָאה לָאמאטימ ןוא

 טינ יז םָאה שטיוועסוראה םענעפיירט םעד .געוו םעד ןפָאלעגכרוד טינ זיא ץאק

 רעביא טייג יז סָאװ ,סאג יד .טכאדעגסיוא רָאנ ריא ךיז טָאה'ס .טנגענאב

 "כןדסיוא ןא'0 .סיפ ענייז ןופ ןרָאװעג טקידריוװמוראפ טינ זיא ,דניצא ריא

 .שיגעט

 סָאד ןיא טָא .סאג יד ןיא טָא .ןטינשעגכרוד םיא סָאה יז .ץאלּפ רעד זיא טָא

 עטזָאלעגּפָארא-בלאה טימ ,עקידוועמעש א .עטלטיוראפ א .ןעגנאגעגוצ זיא יז ,זיוה

 :ךאוו רעד וצ טדנעוועג ךיז ןגיוא

 ייףעש רעה םוצ ףראד ךיא ---

 -"עגרעביא ךיז ןוא טַײז רעד ןופ קילב א ןפרָאװעג ריא ףא ןבָאה רעטכעוו יד

 טקיטיגאב ןטלָאװ ייז יוװ ,ןגיוא יד טימ קידנעלטניּפוצ ,ןרעדנא ןטימ רענייא טקוק

 טרעזאכעגרעביא ןגעוטסעדנופ ךָאנ טָאה רענייא .ףעש רעייז ןופ קאמשעג םעד

 ןבעגעג םעד סימ סלָאװ רע יוװ ,עיצאנָאטניא אזא טימ "?ףעש רעה םוצ , טרָאװ סָאד

 דרעפ ןייק טינ זיא רע זא ,טייג סע סָאװ ןיא ,רעאשעמ ךיז זיא רע זא ,ןייטשראפ וצ

 ;ןגייל טינ ןַײרא ליומ ןיא רעגניפ ןייק םיא ףראד עמ ןֹוא
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 ןטרעפ ןפא .סקניל -- ךָאנרעד ,ךַײלג ןייג ,אקנעינאּפ ,עטיב ?ףעש רעה םוצ -- |

 .עטיב .סוּפרָאק ןטייווצ ןיא ןייגרעבירא טרָאד ןופ ,רָאדירָאק קע םוצ .קָאטש

 זיא ,טַײקידװעמעש סָאמ עצנאג יד קידנטיהסיוא ןוא ןגיוא יד קידנבייהפוא טינ

 ןטשרע ןיא ןדנּוושראפ ,ןקילב עשירעגנויליווו סרעטכעוו יד ןופ טיילגאב ,עדגיוו

 ,ךַײלג ,םוידעמ א יװ ,ןעגנאגעג ןיוש יז זיא ןטייווצ ןיא רָאדירָאק ןייא ןופ ,רָאדירָאק

 ןיא .סוּפרָאק ןטייווצ םוצ ןעגנאגעגרעבירא .,קָאטש ןטרעפ ןפא .סקניל -- ךָאנרעד

 יו .טסעפ .טלקאוועג טינ ןעגנאגעג זיא יז .ןטלאהראפ טינ עדגיוו ךיז טָאה ץעגרע

 סעשועדאט ,ךיז טכאד ,טליפ יז ,ָאי ,ָאי .טנאה רעד ראפ טריפעג יז טלָאװ רעצעמצ

 ריט רעד וצ ןעגנאגעגוצ ןגיוא עטכאמראפ סימ ךיוא טלָאװ יז .יז טריפ רע .טנאה

 -שירעשרעה רָאנ ,ןשיטאמגעלפ םעד טרָאד ןופ טרעהרעד ןוא טּפאלקעגנָא ןוא

 :ןרעכיז ןוא םענעגיוצעצ

 .עטיב .,.אי ---

 יצ א ךיז םָאה שָארפ ןָאפ יװ ,ןעז ןזיוואב טָאה יז .ןעגנאגעגניירא זיא עדגיוו

 רעטכירעגמוא אזא טראוורעדמוא ןעוועג םיא ראפ טלָאװ סע יװ ,קירוצ ףא ןָאטעג

 ןוא רעשיוי םעד ןבעגרעביא ךיז ןעמוקעג ןיילא .ןעיורפ עשיליוּפ יד רעביא גיז

 סָאד זיא םענעגנָא ןוא טכירעגמוא רעמ ךָאנ .רעשרעה יד ןופ טיַײקילעזטַײל רעד

 ןבָאה לייט ןטסערג רעייז ןיא ןעיורפ עשיליוּפ יד לַײװ ,ראפרעד ןעוועג םיא ראפ

 ןבָאה ייז .טכאמ רעד ןופ טַײל עטלעטשעגכיוה יד טימ רעקראפ םעד ןטימעגסיוא

 טָאה רע ,טסּוװעג סָאד טָאה שָארפ ןָאפ ,לברא יד ףא רעיורט ןגָארטעג גנאל טַײצ א

 םעד ןגעק ןפמעק זיא םעדכָאנ ,לאטורב ןוא בָארג רעייז טפמעקאב בייהנָא ןיא סָאד

 ןופ םיא וצ ךוזאב ןטכירעגמוא ןקיזָאד םעד רע טָאה רעבירעד .ךעלגעמוא ןרָאװעג

 "כרוד טוג א ןופ טאטלוזער א יו טשטַײטעגסיױא טַײהניײיש-דליב רעשיליוּפ אזא

 רָאטקעס ןקיזָאד םעד ןיא ךיוא עיצאילוטיּפאק רעכעלטפאשגולק ןוא רעטכארטעג

 םענופ ןביוהעגפוא ,טַײהניױװועג ןַײז ןגעק ,עליפא ךיז טָאה רע .קלָאפ ןשיליוּפ םענופ

 ךַײלג ןענופעג טינ ןוא ,רעכיוה א ,רעטנאגעלע ןא -- ,שיטביירש ןַײז אב סָאװ ,טרָא

 יד ןיא טרָא ןקיסאּפ ןפא ןלעטשקעווא ךַײלג םיא לָאז סָאװ ,טרָאװ עקיסאּפ סָאד

 .טייהנייש רעשיליוּפ רעקיזָאד רעד ןופ ןגיוא

 ,ָאּפאטסעג רעד ןופ ףעש םעד ץוכ .רעמיצ ןטימניא ןייטש ןבילבעג זיא עדניוו ןוא

 סָאװ ,לעפ"ןרעב רעד ףא ּפָאק םעד ןופ גיוא ןרעזעלג ןייא טקוקעג ריא ףא טָאה

 -ענאב ףא טַײצ קינייו וצ טאהעג סָאה יז .טעקראּפ ןקיצנאלג םעד טשרעהאב טָאה

 "עג טָאה יז .עגער רעקיזָאד רעד ןופ טַײקידלאווג יד סיירג רעצנאג רעד ןיא ןעמ

 ןקיזָאד םעד ןיא .ןטכארטאב וצ קירעהעג יוװ סָאװ-סעּפע ףא ור קינייו וצ טאה

 ןיוש ךיז ןוא טנורגּפָא ןופ דנאר עמאס םאב יוװ ןענאטשעג יז זיא רעמיצ ןעמארעג

 -טגנערטשעגנָא רעכעלרעניא רעכעלדנעטשראפמוא ןא טימ רָאנ ,םיא רעביא טגיוועג

 עקיטכיר יד ןטסעמסיוא טינ טצוװ יז זיב ,ןָאט לאפ א ןופ ןטלאהעגּפָא ךיז טַײק

 טעוװ ריא רעדייא זא ,יוזא טאק ןטנאגעלע ןכיוה םעד טָא ןוא ךיז ןשיווצ ץנאטסיד

 ןיא ןלאפ ןטימניא ןטלאה ןיוש רע לָאז ,טנורגּפָא ןיא ןָאט גנורּפש א ןעמוקסיוא

 ריא טָאה סעגער עטשרע יד ןיא טַײקליטש רעטגנערטשעגנָא רעד טָא ןופ .םיא
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 ּפָאק םעד רעביא טקוטעגרעטנוא ךיז טלָאװ יז יוװ טקנופ ,ןרעיוא יד ןיא טעמושועג

 "ףאפ .עגעגיובעגרעבירא ןא .,,דנאר םאב רעדיוו ןיוש ךיז יז טעז טָא .רעסאוו ןיא

 טָא ןייטש ןבַײלב יז לָאז !סיפ יד ףא ךיז יז טלאה יוזאיוו ?ּפָארא טינ יז טלאפ סָאװ

 "ָנֲא טפראדאב ךיז טלָאװ יז ?רעטייוו טָארט א ןפאמ יז לֶאֹז ?רעמיצ ןטימניא ,ַאד

 "וצ יז לָאז רעשטצ .טנאה רעד ןופ ךעיוק םעד ןליפרעד יידעק ,סעפש ןיא ןראּפש

 יז יו ,ןעזרעד סעװ רע .טגעָאנ וצ ןיא שיטבַײרש םוצ ,ןיינ ?שיטביירש םוצ ןייג

 ןיא ,ךיז טכאד ,טרעה יז .רעוולַאהער םעד טיורא טמענ ןוא לויקידיר םעד טנפצ

 זיס ,לָאק ןייק רָאב טינ זיא'ס .לָאק סעשועדאט טייקליטש רעקידגבעמושז רעד טָא

 םעד טָא ןופ ךיז טלכיימשעצ שָארפ ןָאפ ןוא .ריא ראפ ןָא ךיז טּפאכ יז .טנאה א

 "שלרפדנוו רענטלאטש רעד טָא ףא גנורעדנווואב סםימ טקוק רע .גיז ןטכירעגמוא

 רעד ףא ךַײלג רע טביירשראפ סטַײקטלמוטעצ עקיסנַאק ריא ,שינעפעשאב רעכ

 ןשירעגעמ ןַײז ןופ ןבשזעכ ןפא -- טעמימט ריא ,טייקראבגיזאבמוא ןַײז ןופ עטנָאק

 ןטביולצעגכרוד קינייוגיא ןופ יו ,שירפ ריא טכארטאב רצ טָאה גנוקיצנא טימ .קילג

 טימ ןענייז סָאװ ,פעצ עקיטכערּפ עדנַאלב יד ןיא ןקוקנָא טינ ךיז ןָאק רע .םענַאּפ

 ששרעדניק עוויאנ יד ןיא קוק א ןּפאכ ךיז טימאב רע ,ןטכָאלפראפ ענַאװאק ליפיוזא

 יוװ ,ןסאג יד יו ,ָאטעג יד יוװ ,ןליוּפ יו ,עשראוו יו ,סנייז זיא -- ץלא סָאד .ןגיוא

 סָאװ ,טרַאװ עקיסאפ סָאד ןענופעג ןיוש רע טָאה סָא ןוא ...קעשייכ רענעגייא ןַײז

 ףיז ןוא טייהנייש רעשיליופ רעד ןופ ץראה סָאד ןעניוװעג ךיײלג רע לָאז םעד סימ

 טָא -- ,ןגיוא יד ןיא ריא אב טרא ןקירעהעג םעד ףא ןלעטשקעווא ךיילג טסבלעז

 {סע ויא

 ?ילערַאל שקיטכערפ א ןאראפ ךיוא דנאל ןקיזָאד םעד ןיא ,סע טסייה ,זיא ---

 אזא טימ ,לאפנייא םענעגייא ןייז טימ ןדירפוצ קידלאווג ןעוועג זיא שָארפ ןָאפ

 טנַאקעג טָאה רע סָאװ ,ץלָאטש קידלאווג ןעוועג ןיא רע ,ךיילגראפ םענעגנולעג

 סע ןוא טלאטשעג אוא לאנעסרא-רוטלוק ןשישטייד-לאנָאיצאנ ןַײז ןופ ןעמעגסיורא

 זיא רע ,טייהנייש רעשיליופ רעד טייקראבקנאד ןופ קורדסיוא ןא סלא ןעגנאלרעד

 טייהנייש טעשיליופ יד רע טָאה ץנעצסיגימער רעקיזָאד רעד טימ זוא ,רעכיז ןעוועג

 רָאג םיא זיא'ס .קידנעטש ףא טכאמעג יז קינעטרעטנוא ןוא טגיזאב קיטליגרגצ

 ןגיוא יד ןריפ קיטומטוג ,טנעה יד טיירפשעגרעדגאנאפ ןטלאה שירעגיז ןבילבעג

 םיא טצוװ טייהנייש עשיליופ יד יוזאיוו ,םעד ףא ןטראוו ןוא *ײּפָארס/ ןַײז רעביא

 "ףדנעטשראפ גונעג ךיז ןיא ןעניפעג יז טעוװ יצ ,גנונעקרענא רעד טָא ףא ןרעפסנע

 ןצ ןזיורעגסיורא טָאה רע סָאװ ,טומסיורג םעד ןצאשּפָא ףא טַײקלדיײא ןוא שינ

 ,ךייחה רעקידנכערּפשטנא ןא ףא ןרעפטנע םיא ןַײז דנאטשמיא יז סעוו יצ --- ,ריא

 סָאװ ,טייקנבירטענכרוד ןוא טַײקשירעלאפנייא דארג םעד טימ ןעמיטש לָאז'ס זא

 "ןעיורפ סלא ,רעלאוואק סלא ןוא ָאּפאטסעג ןופ ףעש רעד סלא ןזיוועגסיורא טָאה רע

 לעשודנַאלבעג טָאה לכיימש-לטיב רעטכייל א .טראוועג טָאה רע .טעטסע ןוא רעצעש

 "שג ןיא רע ,?יומ קידעוװיוסעװ-לצעליוז ןַײז וצ ןגיוא ענעסָאגראפ סָאװטע ענַײז ןופ

 -ףילֲאֿכ ענעפלונ-ןצלַאמשעגוצ יד ןיא סיפ עכיוה יד סיירּפשעגרעדנאנאפ ןענאטש
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 םעד ןופ ןוא סטוג םעד ןופ ןוא ,קיטליווװ ןופ טגיוועג עלעסיב א ךיז טָאה רע ,סעוו
 ,מיג טעשזדנָאלבראפ ןוא טפערט ןוא בוטש ןיא ןיילא טמוק סָאװ ,קילג

 רעביא רעגיז א ןופ עזָאּפ רעקיטציא ןַײז ןיא רָאנ טינ ןעזעג םיא טָאה עדגיוו
 שיניצ א טימ ןוא סיפ עטיירּפשעגרעדנאנאפ שירעגיז טימ ןקידנעייטש א ,ריא
 רעסיורג רעד ןיא טלמערעגנַײא ןעזעג ךיוא םיא טָאה יז ...ליפעגרָאפ ןופ עלעכיימש
 ךיוא םיא טָאה יז .שוילּפ ןטיור טימ טריּפארדראפ ,קריצ ןיא עשזָאל רעד ןופ םאר
 טָאה יז .עיצקא ןא סאשעב ָאטעג ןיא ןיזומיל ןקיטכערּפ א ןיא ןרָאפניײרא ןעזעג
 ,ןעזעג םיא טָאה יז .ןקעוואלס רעהראפ ןטצעל םעד ךרוד טריפ רע יװ ,ןעזעג םיא
 עלא .ָאטעג רעד ןופ ןדִיי עטצעל יד טרעדָאּפ רע טכארבעגפוא ןוא טעשויעצ יו
 ןבָאה סָאװ ,טַײקיטעט ןוא קיטקארּפ רעכַײר רעד ןופ ןעגנוריטאש ןוא ןסנאוינ
 רעד ןיא עדגיוו טָאה ,טאק ןטנאגעלע ןראבגיזאבמוא םעד טָא וצ סעכייש א טאהעג
 ןופ ץיּפש עמאס םעד ףא טייטש רע ןעוו ,םיא ןיא ןעזעג עגער רעצרוק רעקיזָאד
 -לאוו סָאװ ,סעניוכצינ ענַײז רעביא רעכיז יוזא ךיז טגיוו ןוא קילג ןוא עלודג ןַײז
 -טנע ןא ףא זיולב רע טראוו עלעכיימש שיניצ א טימ ןוא ,סיפ ענַײז אב ךיז ןרעג
 א ןוא עטלטיוראפ א ,עדגיוו ןוא .עיצאילוטיּפאק רעשיליוּפ רעטצעל רעד ןגעוו רעפ
 וצ לויקידיר םעד טנפעעגפוא טָאה ,ךַײלגראפ ןטראוורעדמוא אזא ןופ עקידוועמעש
 םעד ןוא דלאוו םעד ןעזרעד קילבנגױא ןא ףא ןוא ןגיוא יד טשרעמיולק ןטלאהאב
 "יזָאד רעד ןיא ,טציא טָאה רע .ראסימָאק ןקיטפערק ,ןכיוה םעד ,ןיבָאלזענ רעוואכ
 ץעגרע קידנקוק ,רעװלָאװער םעד ןבעגעג לָאמארעדיוו ריא ,עגער רעכעלקעוש רעק
 םעד ןופ ןסירעגּפָא ןוא לגַײװצ א ןגױבעגנָא ,ךיז טכאד ,טָאה רע .טַײז רעדנא ןא ןיא
 ,לטעלב א

 -יט שלדיימ ןטסיטאב ןיד א ,עלעכיט סָאד לויקידיר ןופ ןעמונעגסיורא טָאה יז
 ,ּפיל עטשרעבייא יד ןָאטעג שיוװ א ןוא ,עלעכ

 -- ,"עלעכיט עשלדיימ סָאד ,עלעכיט עניילק סָאד טָא ,סנַײז טעכיוא זיא'ס;
 ןדירפוצ רעמ ךָאנ ןעוועג זיא ןוא שָארפ ןָאפ ןָאטעג לכיימש א ןיילא ךיז וצ טָאה
 ןוא ,עטגיזאב א ,םעד רעטניה ךיז טלאהאב טַײהניײש עשיליוּפ יד סָאװ ,םעד ןופ
 .ירּפסע ןכיוה ןַײז ףא ןרעפטנע וצ םיא קידנכערּפשטנא סָאװ טימ טינ טָאה

 ,סָאד רָאנ ןעמ טמענ יורפ א אב, ...טַײהנײש רעד ,טעיַײצראפ ריא טָאה רע רָאנ
 -ראפ יז סָאװ ,סָאד יװ ןבעג טינ רעמ ןָאק יורפ עטסנעש יד ןוא .טָאה יז סָאװ
 ,ןעמזירָאפא עראבגנאג עכלעזא ןפרָאװעגרעטנוא ןיילא ךיז ןיוש רע טָאה --- ,*טגָאמ
 .ףונביוא ּפָאק ןיא טרעגלאוועג םיא אב ךיז ןבָאה סָאװ

 .לויקידיר ןיא קירוצ עלעכיט ענעטסיטאב סָאד טגיילעגנַײרא טָאה עדגיוו ןוא
 ןעלסקא יד ןופ טשטילגעגרעבירא ךיז ּפָאצ ןייא טָאה םיא רעביא ךיז ןגיײבנָא ןופ
 ןפרָאװעגרעבירא ךַײלג םיא טָאה עדגיוו .לויקידיר םעד קידנרירנָא ,טסורב רעד ףא
 ,ָאּפאטסעג ןופ ףעש רעד ,רערויפנעּפורג רעטריזיטָאנּפיהראפ רעד ןוא ,קירוצ
 יד טימ טָאטשניױרק עשיליוּפ עצנאג יד טעניבאק ןיא ָאד טָא ןטלאהעג טָאה סָאװ
 -בָאה רעייז טימ ,טיוט ןוא ןבעל רעייז טימ ,רעניווװנייא עריא עלא ןופ סעלָארױג
 ,סיפ עשירעגיז ןוא עטלוויטשאב-טסעפ עכיוה יד ףא ךיז קידנגיװ ,טָאה ,סטוג-ןוא
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 ףיוא ןיוש זיא סָאװ ,פָאצ רעשלדיימ רעשירפ רענעדלָאג רעד יוזאיוו ,טריּפשעג
 קירוצ רעבירא ךיז טלקַײק ,טלדיימ ןשיליוּפ ןוויאנ םעד טָא רעדייא ,רענייז רעמ
 "אב ןַײז ןעלניימשסיוא לָאמאכַאנ ןופ ןטלאהעגנייא טינ ךיז ןוא ,עציילּפ רעד ףא
 ;טרָאװ םענענופעג ןעגנולעג יוזא םעד ךרוד גנורעדנווואב ןַײז ןוא גנורעטסליג

 עקיטכערפ א ןאראפ ךיוא זיא דנאל םעד ןיא זא ,קיטנַאק ..ָאי ..,ָאל ---
 לפי ראל

 עדגיוו טָאה -- ,סידוהעי עשילכיב ...א רָאנ ,יײלערָאל עקיטכערּפ ןייק טינ --
 ,ןגיוא שריא ןָאטעג ןיירא ךָאטש א םיא

 םעד ןכָאטשעגכרוד סעפע םיא טלָאװ סע יוװ ,ןָאטעג פאמ א ךיז טָאה שָארפ ךָאפ
 :טכאלעגרעדנאנאפ ךיז שזארוק ןטכאמעג טימ ךָאד ןוא ,ןייננקור

 ?סָאװ ---
 ,לאנק רעקידנביוטראפ א טרעהרעד ךיז טָאה'ס
 ,ןסָאשעגסיױא עדגיוו טָאה ףעש-ָאּפאטסעג םענופ ליומ ןקידנכאל ןטנפעעצ םעניא
 "אבמוא רעטנאגעלע רעד טָא זיא ?יומ ןקידנכאל ןטנפעעצ-טפאהלקע ןא טימ

 עצנאג יד רע זיא םיא ןבעל סָאװ ,שיטביירש ןַיז ףא ןלאפעגמוא טאק רעראפגיז
 -ביירש םענופ ,קיטליווװ ןשירעגיז ןוא ליפעגרָאפ ןופ ךיז קידנגיוו ,ןענאטשעג טַײצ
 קידגענַאק ןוא ןעדגיוו וצ ךיז קידנסַײר ,טכיועג טמירקעגרעביא ןַײז טָאה שיט
 "עגפוא םעד ןיא טרירעגנָא ךיז ,ןגיוא עטרעקעגרעביא יד טימ זיולב ןעגנאלרעד יז
 -עגנַא-קיצנאלג םעד טמעראוועג טָאה סָאװ ,לעפ-ןרעב רעד ןופ ּפָאק ןטעשטראטס
 רעד וצ ריפ עלא ףא ןָאט עזוּפ א טווװרפעג ךָאנ טָאה רע .טעקראפ םענעכיר
 עטרעטישרעד א ןיילא ,ןענאטשעג קילבנגיוא ןייא זיא סָאװ ,יילערָאל רעקיטכערפ
 "רעד טינ ריא וצ טָאה רענַייז פירכ רעד יװ רעמ רעבָא .םענעמוקעגרַאפ םענופ
 טקעוװעגפוא טָאה רעפרעק םענעלאפעגּפָארא ןַײז ןופ פאלק רעּפמעט רעד .טכיירג
 .ראפעג ןופ ליפעג עלאער סָאד טרעקעגמוא ריא ןוא ןרעכוזאב עטרעטישרעד יד

 םאזגנאל ךיז טָאה סָאש םענופ ךיור רעד .טעניבאק םענופ סיורא זיא עדגיוו
 רעד ,ןקלאב םוצ ןביוהעגפוא רעמאזגנאל ךָאנ ךיז ןוא רעמיצ םעד רעביא טיירּפשעג
 ,ליד ןפא םירווייא עטיוט יד ןפרָאװעגרעדנאנאפ ,ןגעלעג זיא ַאּפאטסעג ןופ ףעש

 ,סנקלָאװ טקוקעגניירא ןבָאה רעטצנעפ יד ךרוד
 ,ןיירא םיא ןיא זיא יז יװ ,ליטש יוזא טקנופ רעמיצ םענופ סיורא זיא עדגיוו

 ןקילב ענעבירטעגכרוד עשירעגנויליווו טימ ןפרָאװעגרעביא ךיז רעדיוו טָאה ךאוו יד
 ,ןּפיל יד טימ טעקַאמסעגוצ ןוא

 ןופ עדייבעג רעד ןיא לאנק-סָאש א .טגיילעג טינ טכא ןייק יז ןבָאה סָאש ןפא
 .עטסכעלנייוועג עמאס יד ןופ ענייא ,ךאז עטניווועג א זיא ָאּפאטסעג

 דנאר ןרעביא טַײקטגנערטשעגנָא רעבלעז רעד טימ ןעגנאגעג זיא עדגיוו רָאנ
 -ראפמוא ןא רעבָא .םיא רעביא ךיז קידנגייברעבירא עלַײװ רעדעי ,טנורגּפָא ןופ
 ,ןלאפמוא ןופ ןטלאהעגּפָא יז טָאה ךעיוק רעכעלרעניא רעכעלדנעטש

 ,קיור ןעוועג זיא לאזקָאװ םאב
 ,טייצ רעד וצ ןעגנאגעגּפָא זיא קצַאװטַא ןייק גוצ רעד
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 רעד ןופ ןבשזעכ םעד טכאמעג דראנרעב טָאה ,טנָארפ ןפא ,גוצ ןיא קידנרָאפ

 .סנאלאב םעד טריפעגסיורא ןוא טַײצ רענעפָאלעגכרוד

 -טניירפטסאג םעד ןיא ןליוּפ ןופ ןעגנאגעג ןענַײז סָאװ ,םיטיילּפ סענכאמ יד
 "סור זיא סניוזא סָאװ ,ןלייצרעד ןענָאק סעּפע ייז ןלעוו רעשפע --- ,דנאלסור ןכעל
 ןא ּוװ ,סָאװ ,טלעוו עיור ךָאנ ,עַײנ עקיזָאד יד טָא טַײטאב סניוזא סָאװ ?דנאל
 יד טנורג ןיא סיוא טסילש יז לַײװ ראפרעד ,ןייטש א ריא ןיא טפראוו ףרּוװסיױא
 -ארעג עקיזָאד יד ,ייז ןלעוו רעשפע ?ץנעטסיזקע רעייז ןופ טַײקכעלגעמ עכעלצעזעג
 זיא סע טַײקיטכיל א ראפ סָאװ ,ןכאמ רָאלק סעּפע ןוא ןרעלקרעד סעּפע ,עטעוועט
 ..?ןגרָאבראפ טלעוו רעטעוועקניטעגמורא טינ ךָאנ ,רעיור ךָאנ ,רעַײנ רעד טָא ןיא

 ןָאלעשע םעניא געוו םעד טכאמעגכרוד םיא טימ טָאה סָאװ ,עדאגירב ןַיז ןגעוו
 רעלארוא רעד זיב ,ןקור-גראב רעלארוא םעד זיב שערדעמטעב רעקסירב םענופ
 ,ןיילא רע זיא --- סָאד .ןגָאז וצ סָאװ טינ רע טָאה ,גנויוב

 עכלעוו ,סעגנעמ עטקיטניווראפ עטנוזעג :טעזרעד ןוא ןגיוא יד טכאמראפ רע
 ןיא סָאװ ,ןדִיי עקיטפערק ,עטנוזעג .םיטיילּפ ןייק טינ לאפ ןייק ןיא ןענָאמרעד
 -נאשוא עקיטכעמ יד ןיא ןוא ךעלצלעּפ עטעביודעג ,סעקינטאוו עטּפעטשעג ערעייז

 -יינש רעוועשעשז ףא רעדייא ,סעקאיריביס ףא ךעלנע רעמ ןיוש ייז ןענַײז סעק

 ןופ רענייא רעדעי ?ןגָאז וצ ייז ןגעוו רע טָאה סָאװ .רעבעוו רעקָאטסָאלאיב ןוא רעד

 ,טנָארפ ןפא .לייט ןיא לטעצ-טיילגאב א טימ טעליב א סונימ ןיילא רע זיא ייז

 יז ןגעוו .ןקעוואלס ןוא ןעדגיוו ןגעוו .ןגָאז טשינרָאג רע ןָאק ייווצ ןגעוו זיולב

 רעטנזיוט ןגעוו טסייוו רע סָאװ ,סָאד רָאנ רע טסייוו יז ןגעוו .טשינרָאג רע טסייוו

 ,שטַײד םאב ןלױּפ ןיא ןבילבעג ןענַײז סָאװ ,רעטנזיוט רעטרעדנוה ןוא

 רעשידִיי א טימ טָאטש רעדעי ןיא ןבָאה ןטסישאפ יד זא ,טסּוװעג טָאה דראנרעב

 ,עשראוו ןיא ָאטעג רעד ןגעוו טסּוװעג טָאה רע .סָאטעג טנדרָאעגנַײא גנורעקלעפאב

 ,קסנימ ןיא ,קָאטסָאלאיב ןיא ,ענליוו ןיא

 ןַײז וצ ןגיוצעג ךיז טָאה דרע רעד ףא ןדנוװ עקידנפירט-טולב ץענ עצנאג א

 רעטעװַאקעג-װַײא רעשישטַײד רעד ןטָארטעג טָאה דנּוװ רעדעי רעביא ,ץראה

 םענופ קסיּפ רעטנפעעצ רעצראווש רעד ןעגנאהעג זיא דנּוװ רעדעי רעביא ,לוויטש

 -עמ א רעביא טָאה דנּוװ רעקיצנייא רעדעי ןופ .למיה א טָאטשנָא סעווָאמאה-ךעלאמ

 ןופ רערעדעי וצ .שעִיי ןוא ןייוועג ןגָארטעג ךיז רעטעמָאליק רעטנזיוט ןופ ךעלאה

 רָאנ .ץראה סָאד טקיטולבעג םיא טָאה ייז ןופ רערעדעי ףא ,ןגיוצעג םיא טָאה יז

 -עשראוו רעד ןופ טנעוו יד אב טעשזדנָאלבעגמורא סנַײז ץראה סָאד טָאה ןצנאגניא

 טָאה טרָאד .טַײהדניק ןַײז טלּפאצעג ךיז ענעבירטראפ א טָאה טרָאד .ָאטעג רעוו

 זיא ןטרָאד ןופ .עמָאשענ ןַײז רעקיטש ףא ןסירעג עטגָאיראפ עלא טימ םענייניא ךיז

 -עג ריא וצ זיא סָאװ ,ןדִיי עיטראּפ רעדעי טימ בורג םוצ ןעגנאגעג לָאמ עלא רע

 -וקעגסיוא טינ טַײצ רענעי וצ םיא זיא'ס ּוװ ,ןעגנאגעגטימ זיא רע .ןרָאװעג ןבירט
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 ,טנָארפ םוצ ןרָאפעג זיא רע ןעו ,טלמעד ךיוא ןעגנאגעגטימ זיא רע .ןַײז ןעמ

 ןברָאק א יװ טינ ,טַײקיזַאלגנאגסיוא ןופ םינ ייז טימ ןעגנאגעגטימ זיא רע רעבָא

 "עג ךיז טָאה םיא .ןעמענ עמָאקענ ןעננאגעג זיא רע .ןטעּפשימ ןעגנאגעג זיא רע

 ליוק ןַײז ןופ רעייפ קיטש רעד טימ רע טעוװ טסישאפ ןטעגראהעג ןדעי זא ,טכאד

 .ןְקָאו א ןופ ,לדיימ א ןופ ,דניק א ןופ .עמאמ א ןופ .ָאטעג רעד ןופ ןבַײרטּפָא

 .ןיירא דרע רעד ןיא ןביירטראפ ןוא ןבַײרטּפָא

 ,ןרָאװעג טקישעג רע זיא ריא ןיא סָאװ ,לייט רעד ןיא ןעמוקעגנָא זיא רע ןעוו

 "ינעג א רָאנ ,רענירג ןייק טינ זיא רע סָאװ ,טימרעד ןעמונעגסיוא ךַײלג רע טָאה

 ,ץאזמוא ןיא ןזָאל טנָאקעג ךיילג טָאה עמ ןכלעוו ,סאדלָאס רעטסרענכיירעגכרוד ,רעס

 טוג טָאה רע .רענגעק םענופ ןטַײז עכאווש יד טסּוװעג ךיוא רע טָאה ,ןעמעלא ץוכ

 "נביא םיא ןעמ טָאה ,שטייד טוג ןעק סָאװ ,םענייא אֹוא יוװ ןֹוא ,שטַײד ןענאטשראפ

 ךיז טָאה דראנרעב .גנוריּפשסיוא ןיא ןייג עּפורג א טימ םענייניא טגיילעגרָאפ ןכיג

 רע טָאה ,שטיַיײד א ןעמענ ןבעגעגנייא םיא ךיז טָאה'ס ןעוו ןוא .םעד ןָא טּפאכעגנָא

 רעד ךעלקערש ןעוועג זיא'ס .ןקידעבעל א ןריפרעד סינ םיא טצוװ רע זא ,טליפרעד

 ,רעקנעה א טייג ,לסקא ןַײז ןופ רעטעמיטנאס עטלייצעג ,םיא ןבעל זא ,ןַײזטסווואב

 .ןייטש א ןיא ּפָאק םעד דניק א סעלּפעצ ןטכענרעייא רעדָא ןטכענ רעשפע טָאה סָאװ

 שטנעמ ןייק טינ זא ,טכאדעג םיא ךיז טָאה'ס .סעכיוק ענַײז ראפ ןעוועג טינ זיא'ס

 אזא .בָארקימ רעשיטסישאפ א רָאנ ,טאדלָאס רענעגנאפעג ןייק טינ ,םיא ןבעל טייג

 טָאה ןוא ,ךיז טקערש ןוא טכאל ןוא עלאק א טָאה ןוא ןלירב טגָארט סָאװ ,ֿבָארקימ

 ןיא ךיז טָאה --- ,ןיינ ,ןיינש .ןשינעגייצ עכעלטפירש טימ עילימאפ א טימ ןעמָאנ א

 ַא-אזא זא ,ןַיז טינ ןָאק'ס -- ,ךעיומ רעד ןבעגעג רעביא רעק א טלמעד ןדראנרעב

 רעטעמיטנאס עכעלטע לקאכאס ,םיא ןבעל ןייג לָאז שטנעמ ןופ גנונעקײלּפָא קיטש

 ,ןדראנרעב ,ךעלקערש םיא זיא'ס ."רעקידעבעל א ןייג לָאז ָא-אזא זא ,לסקא ןַײז ןופ

 טעװ רע .םיא טרַיָאװנָאק רע .םיא טריפ רע .רע זומ ןקוק ןוא .טַײז ןַײז ןיא ןקוק

 יד ןעיירשסיוא לָאז רע זא ,יוזא ןעיירשעצ טציא ךיז ןָאק רע ,ןטלאהסיוא טינ

 ,ןיינ .קעטייוו םעד ןוא ןרָאצ םעד ךיז ןיא ןטלאהנַײא ןופ ןייגסיוא רעדָא .עמָאשעג

 רע זיא סָאװראפ ןגערפ םיא ףראד רע .ןקידעבעל א ןריפרעד טינ םיא טעוװ רע

 עכעלשטנעמ סָאד ןכעוושראפ טינ ןָאק רע .טינ סָאד ,ןיינ !?טלעװ רעד ףא ןאראפ

 טינ טעוװ רע .ןיינ .םיא אב ןגערפ סָאװ-סעּפע טימ ,סעגארפ םיא ןלעטש טימ ןשָאל

 וצ ךעלנע זיא סָאװ ,גנאלק א סיורא טייג ליומ קיטָאלב ןַײז ךרוד יװ ,ןדַײל ןענָאק

 ןטּפארט ןכעלקעטייוו ןופ םיא ןיא ןיוש טדיזראפ טולב סָאד .לָאק ךעלשטנעמ א

 ןוא ךיז ןטלאהנייא ןופ ייוו ןיוש םיא ןעוט רענייב יד .םיא אב ןגערפ רע לָאז סָאװ

 סעּפע רָאנ .ןגערפ טשינרָאג בָארקימ ןכעלנענשטנעמ םעד טָא אב ןָאק רע זא ,ןסיוװ

 ןוא ,ןלירב טימ ןוא ,לטיה א טימ .םיא ןבעל שטַײד רעד טייג טָא .ןָאט רע ףראד

 ןַײז ןטימניא ןסירעגרעביא םיא טָאה עמ .סטמירקעגרעביא ןא טימ ,ליומ א טימ

 א ןיא ךיז אב טריטָאנראפ -- םארגָארּפ א טאהעג ,ךעלניישראוו ,טָאה רע .טעברא

 רע .ןעגנערבמוא ךָאנ ףראד רע לפיוו ןוא טכארבעגמוא טָאה רע לפיוו :לכיב-ץיטָאנ

 רע .רֶע טייג טָא ,גנוניולאב א וצ ןגייטשרעד טפראדאב ךָאנ ,ךעלניישראוו ,טָאה

1 



 ןקיכַײב ךעלשעט יד ןוא .ךעלשעט ןאראפ ןענַייז רידנומ ןיא ןוא .רידנומ א טגָארט
 ןַײז ןופ גנוקיטעטשאב עכעלכאז א יװ ,עטעגראהרעד ןופ סעיפארגָאטָאפ טימ ךיז
 ליוו רע .ןגערפ טשינרָאג םיא ליוו רע ,ןיינ ,ןיינ .ןריפרעד טינ םיא טעװ רע ,ףוראב
 | .רעפטנע ןייק ןרעה טינ םיא ןופ

 רעהראפ רעד ןוא .געוו ןטימניא רעהראפ א טכאמעג םיא רע טָאה ךָאד ןוא
 ןצנאגניא ןיוש ךיז טָאה שטַײד םאב גנוצ רעד סָאװ ,םעד טימ טקידנעעג ךיז טָאה
 .טַײז רעשיטצווָאס רעד ףא טּפעלשעגרעבירא םיא טָאה עמ ןעוו ,טגעוואב טינ רעמ

 עמ ,ףָארטש רעראנילפיצסיד רעניילק א טימ ןעמוקענּפָא טלמעד זיא דראנרעב
 ןיא רָאנ .טאדלָאס רעזָאלקערש ןוא רעטוג א זיא רע זא ,טכא ןיא ןעמונעג טָאה
 ,ןייג וצ ןעוועג ןטָאבראפ םיא זיא גנוצ א ךָאנ ריּפשסיױא

 א ןיא רעציפָא ןקידעבעל א טכארבעג לייט ןַײז ןיא ןעמ טָאה םעד ךָאנ ץרוק
 -גיירא טאדלָאס א ךיז טָאה .רעצעזרעביא ןייק ןעוועג טינ דָארג זיא באטש ןיא ,קאז
 ןייא ןייק -- סָאװ ןגעװ .באטש ןיא םיא ףראדאב עמ :םיא ךָאנ טלעטשעג
 ,טיג טרָאװ

 "ראפ ץלא ךָאנ זיא'ס זא ,ךיז טקיש :טרעגרעעג דראנרעב ךיז טָאה עליכטאכעל
 ,,?טריפרעד טינ טָאה רע סָאװ ,גנוצ םענדוקסאּפ םעד טימ ןדנוב

 -רעדמוא סָאד רעבָא ,טקיוראב ךיז רע טָאה ,באטש ןיא ןעמוקעג זיא רע ןעוו
 ,ןענאטשעגרָאפ ךָאנ םיא זיא עטסטראוו

 א ןסעזעג זיא ,לביטשדרע ךאפנייא ןא ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,באטש ןיא
 יד ןביוהעגפוא טינ רע טָאה םענייק ףא .ּפָארא טקוקעג ןוא רעציפָא רעשישטַײד
 -טיירב רעכיוה א -- קלָאּפ םענופ רידנאמָאק רעד ןענאטשעג זיא שיט םאב ,ןגיוא
 סָאװ ,ןטנעמוקָאד יד טקוקעגרעביא ןוא ןיושראּפסנאמ רעקירָאיקיצרעּפ רעקינייב
 ,םענעגנאפעג םאב ןעמונעג טָאה'מ

 רידנאמָאק רעד רָאנ .טראוועג ןוא רידנאמָאק םעד טסירגאב טָאה דראנרעב
 סרעציפָא םענופ ןגיוא יד קידנבייהפוא טינ ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג ךאמ א זיולב טָאה
 טלעטשעג רעציפָא םעד רע טָאה ,ןגיוא יד קידנבייהפוא טינ ,יוזא ןוא ,ןטנעמוקַאד
 ,שטַײד ףא טרעזאכעגרעביא עגארפ סרידנאמָאק םעד טָאה דראנרעב .עגארפ א

 טינש א ךיז ןופ טטכער קילב ןבלאה א טימ טָאה רעציפָא רעשישטייד רעד
 : :טעקוואהעגסיוא ,ךיז קידנעװערעקסיוא טינ ,ןוא ןדראנרעב ןָאטעג

 ,ןדַיי ןייק טימ ןדייר טינ ליוו ךיא ---
 ןפיול קידרעביפ ןעמונעג ןבָאה ןלוקסומ יד .טרעטיצעגפוא טָאה דראנרעב

 טימ ןסָאגעגנָא לאטנעמָאמ ךיז ןֿבָאה ןגיוא יד .ןקאב עטרעגָאמעגּפָא ענייז רעביא
 טָאה רידנאמָאק רעד .רידנאמָאק םוצ ןביוהעגפוא עגער א ףא ייז טָאה רע .ץיה
 ןוא .רעצעזרעביא םוצ קילב םעד ןבעגעג ףוא בייה א ,רעטלסיירטעגפוא ןא ,ךיוא
 ןייא ןיא טָאה דראנרעב .טנגעגאב לָאמ ןטשרע םוצ ערעייז ןקילב יד ךיז ןבָאה ָאד
 ענעגנוווצעג ןוא טייקטכארבעגפוא סרידנאמָאק םעד טליפרעד עגער לטסטנזיוט
 עגער לטסטנזיוט ןקיזָאד םעד ןיא םיא ךיז טָאה ךָאנ ןוא ,טַײקטמיױצעגטסבלעז
 ,םָאקריטסיוא רעקטירב םענופ רעציזרָאפ םענעזעוועג םעד טנעקרעד רע זא ,טכודעג
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 ןוא .עכַארב א ןעוועג זיא סָאד ןוא .גונעג ןעוועג זיא סָאד ןוא .וועייוואראק ליריק
 -רעב ןיא ןסָאגעגניײרא ךיז טָאה סָאװ ,טומ ןוא ךעיוק םָארטש א ןעוועג זיא סָאד
 -ראפ סָאװרָאנ םיא טָאה רעציפָא רעשישטייד רעד סָאװ ,גנוקידיילאב רעד ףא ןדראנ
 -גטראוו טינ ןוא גנוגעוואב רעטסדנימ רעד טימ ךיז קידנבעגסיוא טינ ןוא ,טפאש
 םענופ גנוריפוא רעראבזַאלרעדמוא רעד ףא ןריגאער טעװ רידנאמָאק רעד זיב ,קיד
 רעד טימ ץעז א רעציּפָא ןשישטַײד םעד טגנאלרעד דראנרעב טָאה ,םענעגנאפעג
 :זָאנ רעד ןיא טסיופ

 ?עדוי א טימ ןדייר ,ךעלטנּפָאה ,וטסעוװ טציא ןוא --
 ,ןוא זָאנ רעד וצ רענניפ ייווצ טגיילעגוצ ,טלעטשעגפוא ךיז טָאה רעציפָא רעד

 ;ןפורעגנָא ךיז ,טולב ייז ףא קידנעעזרעד

 ,רעצעזרעביא רעה ,גנוקידלושטנא טעב ךיא --
 ,סָארג דראנרעב טנאשזרעס --
 ,סָארג דראנרעב טנאשזרעס רעה ,טקידלושטנא ---
 !ןדייר אעוסווימ

 סָאװ ,שטאּפ רעד זא ,ןענופעגנייא ,סיוא טזַײװ ,טָאה רעציפָא רעשישטַײד רעד
 ,שטאפ רעד ,טגיילעג ךיז טָאה רע .גנוטכא טנידראפ ,טגנאלרעד םיא טָאה דיי רעד
 ,רעציפָא םעד ,ןיילא םיא טָאה עמ יו טאמיק ,וויטקעפע רעייז ןוא קיטכיר רעייז
 טָאה שטאּפ ןקיזָאד םעד קנאדא ןוא .סע-סע ראפ לוש ןיא טנרעלעג ,עקניש ָאטָא

 שטאּפ םעד םיא טָאה סָאװ ,םעד וצ גנוטכא ןעמוקאב עקניש ָאטָא רעציפָא רעד
 שטאּפ רעויטקעפע רעד .דָיי א זיא רענעי סָאװ ,ףורעד טקוקעג טינ .טגנאלרעד
 עקניש ָאטָא ןשיװצ ץנאטסיד-ןסאר יד טפאשעוּפָא לענש-ץילב ,ךעלקילבנגיוא טָאה
 רעדעי ףא טרעפטנעעג טציא טָאה רעציפָא רעשישטייד רעד .סָארג דראנרעב ןוא
 עזארפ רעדעי ךָאנ ןוא טייקכעלטקניּפ רעטסערג רעד טימ ןוא טמאזעג טינ עגארפ
 זיא יז יצ ,זָאנ יד רעגניפ יד טימ ןָאטעג ווורּפ א רעפטנע ןכעלפעה טסכעה ןַײז ןופ
 ,טולב ןיא ךָאנ

 ,סיוא טזַײװ ,רע טָאה ,זָאנ רענעלָאװשעג א טימ רעירא רעטשטאּפעג א סלא
 סָאװ ,ץלא טגלָאפעג ןוא ,טינ ָאד טליג טַײקטריגעלױװירּפ-ןסאר ןַײז זא ,טליפרעד
 ,טכענק א יו ,ןסייהעג םיא טָאה עמ

 םעד ןיא ןוא .שטאּפ ןטייווצ א ראפ ןקָארשעג ךָאנ ךיז רע טָאה ןסעמערעדניא
 ףא גנונעפָאה א ןעזעג רע טָאה ,זָאנ רעד ןופ טפירטעג זַײװנּפָארט טָאה סָאװ ,טולב
 א ןיא טכארבעג ןוא ןעגנאפעג קיצנוק יוזא םיא ןבָאה סָאװ ,יד דאצימ סענָאמכאר
 ,לביטשדרע ןוויטאטנעזעדּפער טינ ץנאג ןקיזָאד םעד ןיא רעהראפ ןפא קאז

 -רעס רעד טָאה ,טריפענסיורא רעציפָא ןשישטַײד םעד טָאה עמ יװ ,םעד ךָאנ
 א ךיז רעּפרעק ןצנאג ןטימ ןוא לפאנק יד טלעטשעגפיונוצ סָארג דראנרעב טנאשז
 ,רידנאמָאק םענופ טַײז רעד ןיא ןָאטעג יצ

 ,רידנאמָאק רעוואכ ,יירפ ןַיז וצ טביולרעד --
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 סע ןכלעוו ףא ,ריּפאּפ םעד ןופ ּפָאק םעד קידנבייהפוא טינ ,טָאה וועַיײװאראק

 -נאפעג םענופ ןעמוקאב סָאװרָאנ טָאה רע סָאװ ,סעידעי יד ןבירשראפ ןעוועג ןענַײז

 ;טנאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ א ,רעציּפָא ןשישטַײד םענעג

 .סָארג טנאשזרעס ,טביײלבראפ ---

 ךיז טָאה רע יוװ ,עזָאּפ רעבלעז רעד ןיא ןגיוצעגסיוא ןבילבעג זיא דראנרעב

 םעד .ּפָאק רעד ןעיירד ןעמונעג לסיב א םיא ךיז טָאה'ס .רידנאמָאק םוצ טדנעוװעג

 גנורעדָאפ א יו ןטכארטאב וצ טנורג א טאהעג רע טָאה רידנאמָאק םענופ לעפאב

 ןסייב שטַײד ןטימ ךיז ןייגאב ןכעלצעזעגמוא ןַײז ראפ ףָארטש א וצ ןַײז טיירג

 .רעהראפ

 יד קידנרילָארטנַאק .טעברא רעד ןיא טפיסראפ ןעוועג זיא רידנאמָאק רעד

 -סיוא רעד ןופ עיצאמרָאפניא רעד ייז קידנלעטשנגעק ,םענעגנאפעג םענופ סעידעי

 רעד ףא טקוקעג טינ ,רע טָאה ,ןרעדנא ןטימ סנייא ייז קידנכיײלגראפ ,גנוריּפש

 .ךיז ןיא ,קינייװניא רעטכעלעג ןופ ןטלאהנַײא טנָאקעג סינ ךיז ךָאד ,טַײײקטסנרע

 ןטימ סָארג טנאשזרעס םענופ לעוד עשיגָאלָאכיסּפ יד טקיטפעשאב םיא טָאה סע

 טָאה רע ,סנייא-ףא-סנייא םענופ טקעפע רעטראוורעדמוא רעד ,שטַײד ןטשטאּפעג

 ןטימ ןּפאלקוצ ןעמונעג טָאה רע .עיצקאער רעלאטנעמָאמ אזא ףא טכירעג טינ ךיז

 :;קנאדעג ןיא ןעניײטנייא ןיילא ךיז טימ ןוא ריּפאּפ םעד רעביא טפיטשַײלב

 יוזא ןרָאװעג ןעמוקאב ןענַײז סעידעי עלופטרעוו רעייז עלא יד טָא ...ָאי ,ָאי --

 םוצ ןענופעג טָאה טנאשזרעס רעד סָאװ ,םעד קנאדא ךעלטקניּפ יוזא ןוא לענש

 ךַײלג ,דָאלפוש םענעגייא ןא וצ יװ ןעגנאגעגוצ זיא רע .געוו ןקיטכיר אזא רעציפָא

 א טליּפשעג סיוועג טָאה ָאד .סעידעי יד ,ייז ןגיל טרָאד זא ,טסּוװעג טלָאװ רע יו

 ,ץרוק ,גנוראפרעד ןוא שטַײד םעד ןופ עיגָאלָאכיסּפ יד ןענעק ןופ טנעמָאמ רעד לָאר

 "אב טנאשזרעס םעד רע זומ גנאג ןקיטכיר םעד ראפ רעבָא ,קיטכיר ןעוועג זיא'ס

 רעקינייו טינ ןוא רעשימָאק א רעייז ןיא טלעטשעג םיא טָאה סָאד ןוא .,ןפָארטש

 .עגאל רעטריצילּפמָאק

 רעד זא ,טסּוװעג וועַײװאראק טָאה ,ןריּפאּפ יד ןופ ןגיוא יד קידנבייהפוא טינ

 "עגמוא םעד טָא ךָאנ ןכאלעצ םיא ךיז טָאה טלָאװעג .ןגיוצעגסיוא טייטש טנאשזרעס

 "טירטוצ-טינ רעטסעפנזַײא רעשישטַײד רעד טימ עידעמָאק רעד ןופ ףָאס ןטכיר

 :טסָארּפ ןוא שימייה טנאשזרעס םעד ןָאט גָאז א ןוא טַײקכעל

 יו טינ ,לסילש א טימ יװ ,גנוצ םעד ןסָאלשעגפוא םיא וטסָאה ,לרעדורב ,ונ ;

 "סיורא רימ ןבָאה סעִידעי עקיזָאד יד ףא ןוא .סנייא רעמונ זיא סָאד .טסיופ םעד טימ

 טגנאלאב סָאװ ןוא .ייווצ רעמונ זיא סָאד .ןעגנוניולאב טימ זאקוא ןא ףא יוװ ,טקוקעג

 שטאּפ ןשידִיי א ןופ יוזאיו ,ןקוק וצ ןגינעגראפ א טאלג ךָאד זיא -- יירד רעמונ

 ."שטַײד א ךיז טמעראוועצ

 זיולב סָארג דראנרעב טנאשזרעס םעד טגָאזעג רידנאמָאק רעד טָאה ןגָאז רָאנ

 "רעס רעד יידעק ,טַײז ןַײײז ןיא ּפָאק םעד קידנעוװערעקסיוא טינ סָאד יא ,טרָאװ ןייא

 :רעטכעלעג םעד ךיז ןיא טקיטש ,רידנאמָאק רעד ,רע יװ ,ןעזרעד טינ לָאז טנאשז

 !ָאנלָאװ --
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 -ָאלעג-יירפ טימ ןייטש ןבילבעג זיא ןוא םעטָא םעד ןגױצעגּפָא טָאה דראנרעב

 ןופ טַײהנזעװנָא רעד ןיא ךיז סריפ סע יװ ,ןגיוצעגרעטנוא ךָאד ןוא ,םירווייא ענעז

 .עווטסלאשטאנ

 -עג דראנרעב טָאה -- ,ןטראוו ןוא ןייטש סָאד ןקידנע לָאמא ןיוש ךיז לָאז'ס;

 םענופ טכאלעצ ןיוש ךיז רע טלָאװ ,ןסיורד ןיא ןַײז ןיוש לָאז רע ןוא --- ,טכארט

 א טימ טלבמָאבעגסיוא םיא טָאה ּפמָאלג רעראבגיזאבמוא רעד יוזאָיוו ,ןצראה ןצנאג

 -רעס רעה ,טקידלושטנא !רעצעזרעביא רעה ,טקידלושטנא; :טרָאּפאר א ןופ ןָאט

 *!סָארג דראנרעב טנאשז

 טכארטעג רעטַײװ טָאה --- ,ּפָאקַא םעד ןעזרעד ןיוש טבעלרעד רע ןעוו ןוא;

 סעקשיק יד .רעטכעלעג ןופ ןטַײז יד ראפ ןטלאהעג עלא ךיז ןטלָאװ -- ,דראנרעב

 ?רע טייטש סָאװ .רֶע טייטש --- ָאד ןוא .טלסיירטעצ ןעמעלא ייז אב טרָאד רע טלָאװ

 | *!?רידנאמָאק רעד ,םיא רע טלאה סָאװ וצ

 ;טצפיזעגסיוא ןוא ריט רעד וצ ןָאטעג קוק א סעמוא טימ טָאה דראנרעב

 ךָאד זיא'ס ,ןטלאה טינ ךָאד םיא רע טעוװ קינייא .ןייטש זיא ןייטש .עליימ ,ונ,

 ."טנָארפ רעד ךָאד זיא ָאד ןוא .עמָאכלימ

 ןרעקמוא ךיז ךיג יוזא גנונעפָאה יד ןריולראפ טָאה דראנרעב ןעוו ,טציא טשרע

 טָאה רידנאמָאק רעד ּוװ ,ָאד טָא ןייטש ןעניווועגוצ ןעמונעג ךיז ןוא םירייוואכ יד וצ

 ךעלטקניּפ טָאה'ס יוזאיו ,ןענָאמרעד ןביוהעגנָא ךיז רע סָאה ,טלעטשעגקעווא םיא

 .םָאקריפסיוא רעקסירב םענופ רעציזרָאפ רעד ןעזעגסיוא

 רעד .לָאק סָאד .סקווו רעד .םענָאּפ סָאד .רע זיא'ס זא ,ּפָאק ןטימ טריוואק רע

 -ייבעג ךיז רע טָאה יוזא טָא .ךיז טרעזייב רע יוזאָיו ,סָאד עליפא ןוא ןדייר טרא

 טינ ךיוא טלמעד טָאה רע .סעקינטאוו יד טימ ןטלמונא קסירב ןיא םיא ףא סרעז

 -- ,רע זיא'ס ,רע זיא'ס .ןַײז-סאק-ןיא םענופ רעטכעלעג סָאד ןלײטּפָא טנָאקעג

 .רע זיא'ס -- .קנאדעג ןיא ךיז אב ןקיטעטשאב ןייא ןיא ןטלאהעג דראנרעב טָאה

 ?ךאז אזא רידנאמָאק םאב ןעמ טגערפ יוזאיוו רָאנ

 -גזעוונָא סרידנאמָאק םעד ןיא שטייד םעד טגנאלרעד טָאה רע סָאװ ,שטאּפ םוצ

 רע טעוװ טלמעד .ןיילא רידנאמָאק םוצ עגארפ א טימ סיורא ךָאנ םיא טלעפ ,טַײה

 .עמָאכלימ יד ןקידנע ךיז טצוו'ס זיב ,ןייטש טימ טגרָאזאב ןַײז ,ךיז טכאד ,ןיוש'

 ,םיטש סרידנאמָאק םעד טרעהרעד םעצולּפ ךיז טָאה -- !סָארג טנאשזרעס --

 !רידנאמָאק רעוואכ ,רעה ךיא ---

 יוזא ךיז טָאה רידנאמָאק רעד סָאװ ,סָאד זא ,טגייצרעביא ןעוועג זיא דראנרעב

 -וצ ןענָאק ףא עמריש א יװ ,רעמ טינ ןעוועג זיא ,ןריּפאּפ יד טימ טערבָאבעג גנאל

 ףָארטש עקיזָאד יד םיא רע טעוװ דלאב ןוא .ןגעווטענייזראפ ףָארטש א ןטכארסי

 ,ןלאפראפ .עליימ ,ונ .רָאלק .ןטלאהעג ָאד םיא רע טָאה םעד בילוצ ןוא .ןדלעמי

 ןייא ראפ רידנאמָאק םענעגייא ןא ןופ ןרעוו טפָארטשאב לָאמ ןעצ טרעוו יד סָאה'ס

 עקיטיינ שטאּפ אזא ראפ ןעמוקאב ךָאנ ייברעד .טסישאפ א ןָאט שטאּפ אזא לָאמ

 ףָארטש א ראפ סָאװ זא ,ןסָאלשאב ךיז אב רע טָאה ,קידנעייטש יוזא ,ןוא .סעידעי

 ףא רָאנ םיא זיא'ס .ביל ראפ ןעמענָא יז רע טעוװ ,ןגָארטסיױרא טינ םיא טעװ עמו
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 -עוועג רעד עקאט רידנאמָאק רעד זיא יצ ,קעפָאס א ןעגנאגעגרעביא עלַײװ ןייא
 רע טָאה .עיוט ךיז זיא רע רעדָא ,םָאקריפסיוא רעקסירב םענופ רעציזרָאפ רענעז
 -נאמָאק רעד רָאנ .רעטַײװ ןגָאז רידנאמָאק רעד םיא טעװ סָאװ ,דראנרעב ,טראוועג
 ןריּפאּפ יד ןיא טקוקעג טקיטפעשאב ץלא ךָאנ טָאה רע .טלַײעג טינ ךיז טָאה ריד
 ;ןדראנרעב וצ ןגיוא יד ןביוהעגפוא ךעלדנע ןוא

 ?טנאשזרעס ,קסירב ןיא ןעוועג עמָאכלימ רעד ראפ טַײז ריא --
 -טנעעג דיירפ ןוא ץיה עילאווכ רענעּפָאלעגוצ א טימ טָאה -- !ךעלטקניּפ --

 ,דראנרעב טרעפ
 טקנוּפ ,דָאנג ןוא טייקמעראוו ןטַײז עלא ןופ ןָאטעג ץיילפ א טָאה ןדראנרעב ףא

 טלָאװ'ס ןוא טראּפשעצ ןוא טנפעעגרעדנאנאפ םעצולּפ ךיז טלָאװ עקנאילמעז יד יו
 ןייק ןבעגעגּפָא טינ ןיילא ךָאנ ךיז טָאה רע .למיה רעטוג רעד ןסירעגניירא ךיז
 רידנאמָאק רעד סָאװ ,סָאד ןוא "קסירב, טרָאװ סָאד ןיוש רָאנ .סָאװראפ -- ןבשזעכ
 ,טלמעד דָארג טנַאמרעד םיא סע טָאה רע סָאװ ,סָאד ןוא ,טגערפעג םיא סע טָאה
 טימ טליפעגנָא םיא טָאה ןעמאזוצ ץלא -- ,ףָארטש א ףא טראוו ,דראנרעב ,רע ןעוו
 זיא -- ,ןרעו טרעדנילעג סיוועג יז טעװ ,ףָארטש א ךָאד עליפא ביוא ןוא .קילג
 ןָא ,רעטַײװ טָאה רידנאמָאק רעד ןוא ,קנאדעג א ןפָאלעגכרוד קיצילב ןדראנרעב
 ,ןרעדנא םעד וצ לטַײז ןייא קידנגיילוצ ,ןוא ןריּפאּפ יד טגיילעגרעביא ,שינעליײא
 :גערפ א קידעכרואדוועגא יוװ יוזא טּפאכעג

 ?סָארג טנאשזרעס ,ריא טנעקרעד ךימ ןוא --
 -טנצ םעד ןכליהסיוא טַײקטיײרג טימ לגרָאג רעלופ א ןעוועג זיא ןדראנרעב אב

 יא ,עקירעיורט יא -- ןעגנונָאמרעד ליפיוזא ןדנובראפ ןענַײז םיא טימ סָאװ ,רעפ
 | .עקידיירפ

 -אכ ,םָאקריפסיא רעקסירב םענופ רעציזרַאפ רענעזעוועג רעד טַײז ריא --
 .דראנרעב טקָאטענּפָא ןגיוא יד ןיא ץנאלג ןטכַײפ טימ טָאה -- !רידנאמָאק רעוו

 ,טרעדנווועג רידנאמָאק רעד ךיז טָאה -- ?רענעזעװעג רעד סעּפע סָאװראפ --
 טשטאּפעג טמיטשאבמוא טָאה רע .ןגיוושעג ,רעטפעלּפעג א ,טָאה דראנרעב

 רידנאמָאק רעד רָאנ .טניימ רידנאמָאק רעד סָאװ ,ןענאטשראפ טינ ןוא סעִיוו יד טימ
 ;טשטייטראפ ךַײלג םיא טָאה

 רעד ךיוא רָאנ ,םָאקריפסיױא רעקסירב ןופ רעציזרָאפ רענעזעוועג רעד טינ --
 טינ עגער ןייק ףא ןבָאה רימ .םָאקריפסיוא רעקסירב ןופ רעציזרָאפ רעקיטציא
 ןלייט עטּפאכראפ קילַײװטַײצ יד ןופ םיטאבעלאב עשיטקאפ יד ןַײז טרעהעגפוא
 םעד טימ ןוא .ןטרָאד ןופ ןרעדַײלשסיױרא ןכיגניא רימ ןלעװ ןשטַײד יד .דנאל
 א ןעועג ךיוא זיא שטאּפ רעד ןוא .שטַײד טוג טדערעג ריא טָאה םענעגנאפעג
 יאנ עקירעביא סקעז ןּפאכניירא םיא ראפ ןעמוקסיוא טעװ ךַײא רָאנ .רעלופטרעוו
 ...סע ןעמ טגָאז יו ,ראפ ךַײא טמוק סָאד .ןדאיר

 ןטרָאד טלָאװ רע יװ ,ןריּפאּפ יד ןיא ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא טָאה רידנאמָאק רעד
 -נכערּפשטנא ןא ןוא ךורב-ןילּפיצסיד סדראנרעב ןופ עיציניפעד עקיסאּפ א טכוזעג
 ,ףָארטש רעד ראפ גנורילומרָאפ עקיד
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 ןָא ,יוזא ,יוזא .עדנאמָאק א ןָא רעַײפ ןענעפע ראפ ,סע ןעמ טגָאז יװ --
 יא טָאה סָאװ ,גנורילומרָאפ יד טרעזאכעגרעביא וועַײװאראק טָאה --- ,עדנאמָאק
 ?סָארג טנאשזרעס ,ןענאטשראפ -- .טַײהנגעלראפ רעד ןופ ןייגסיורא ןפלָאהעג

 !רידנאמָאק רעוואכ ,ןענאטשראפ --
 ןגעוו רעביא טיג ןוא לייט ןיא ךיז וצ קירוצ ,סָארג טנאשזרעס ,טייג זיא --

 ,רידנאמָאק ןראבלטימוא רעַײא ןדאיראנ סקעז יד
 ןגעוו רידנאמָאק ןראבלטימוא םעד ןבעגרעביא ,רידנאמָאק רעוואכ ,ןאראפ ---

 ?ןייג טביולרעד .ןדאיראנ סקעז
 ,סָארג טנאשזרעס ,סיוא טראוו --
 ,ןטלאהראפ ךיז טָאה דראנרעב
 ןפורעגנָא ןָאט רעדנא ןא טימ ןיוש ךיז טָאה --- ,סָארג ,קעווא ךיז טצעז ,ונ --

 ףא ...םיטיילּפ יד טימ ...קסירב ןיא טַײצ לקיטש סייה א ןעוועג -- .וועייוואראק
 ?אה ,ךיז טכאד יוזא ...ןפרָאװעגרעבירא טלמעד ייז רימ ןבָאה לארוא

 ,לארוא ףא .רידנאמָאק רעוואכ ,ךעלטקניּפ --
 יז ןענייז --- ,וועייוואראק טקוקראפ ץעגרע עלַײװ א ףא ךיז טָאה -- ,ונ --

 ?טציא זיב ..?טרָאד
 ,רידנאמָאק רעוואכ ,טציא זיב .טרָאד --
 | ,ןדראנרעב ףא טקוקעג ןגיוא יד ןיא טַײקמעראוו טימ טָאה וועייוואראק
 -עטכירעגמוא רעד טָא ןופ ןדירפוצ ןעוועג ,קיטנעק ,ךיוא זיא וועיײוואראק

 יד ןריוקאווע ףא ןטקיטכעמלופאב םענעזעוועג םעד טימ טנָארפ ןפא שינעגעגאב
 ןדראנרעב וצ ןגיוצאב טלמעד ךיז טָאה רע .לארוא ןייק ןלױּפ ןופ םיטיילּפ עשידִיי
 ךיז ןענעק ןַײז ףא טזָאלראפ ךיז ןצנאגניא .טקעּפסער ןכעלרעניא ךאס א טימ
 ערעייז ןיא ןעגנירדנַירא יוזאיוו ,דנאטשראפ ןטוג ןַײז ףא ןֹוא ןסאמ טימ ןעמענאב
 וצ רע טָאה ,םעד ץוכ .ןדראנרעב ןיא טרינָאּפמיא רעייז םיא טָאה סָאד .רעצרעה
 ,רע .ןאמרעטילימ א וצ ןאמרעטילימ א יוװ -- טנעמיטנעס ןרעדנוזאב א טאהעג םיא
 טָאה רע .טאדלָאס ןשיליוּפ םעד ןגעוו גנוניימ עכיוה א טאהעג טָאה ,וועַײװאראק
 א זיא גנוריפנָא יד זיולב זא ,טוג ךיז טגָאלש טאדלָאס רעשיליוּפ רעד זא ,טסּוװעג
 .שיט םאב ןסעזעג טציא רע זיא ,רעַײפ ןפא גיוט גנוריגער יד זא ןוא עקידלזאמילש
 ןופ רעגניפ ענעטכַאלפעגנעמאזוצ יד ףא --- ןייבניק םעד ,ריּפאּפ ןפא סנגיובנלע יד
 ףא טקוקעג טַײקדלימ ךאס א טימ ןוא ,עלעקירב ןטכָאלפעג א ףא יו ,טנעה יד
 ;ןדראנרעב

 ?ךַײא ץוכ יז ןופ רעצעמע ךָאנ ָאד זיא טנָארפ ןפא ןוא --
 -טטעברא רָאנ ,טנָארּפ ןפא .,רידנאמָאק רעוואכ ,ןסירעג ךיז ייז ןבָאה עלא --

 ,לארוא ןפא קיטיינ רעייז טציא ןענַײז טנעה
 צג טָאה טַײקדלימ ןוא טַײקמעראוו ,ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה וועייוואראק

 ןופ ..עטנעָאנ ןופ סורג א ןעמונעגּפָא טלָאװ רע יװ ,ןגיוא ענַײז ןופ טמָארטש
 ..טנעגייא

 א
 א
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 טנעה-סטעברא ןוא ...טנָארפ םענופ ןעגנול יד טציא זיא לארוא ..ָאי ,ָאי --
 ,קיטיינ רעייז טרָאד ןענַײז

 ;ןפורעגּפָא ךיז ליטש רעייז ןוא ָאי ףא ּפָאק ןטימ טכאמעג טָאה דראנרעב
 טָאה ריא סָאװ ,רידנאמָאק רעוואכ ,ןפָארטעגוצ טוג רעייז ןעוועג זיא'ס --

 ...לארוא ףא דאיראנ םעד ןבעגעג טלמעד
 יד --- ,ןסירעגרעביא םיא וועייוואראק טָאה -- ,סָארג טנאשזרעס ,ךיא טינ --

 סקעז ערעַײא ןגעו עווטסלאשטאנ רעד רעביא טיג ןוא טייג .טייג ,ונ .עכולעמ
 ,סָארג ,קידלוש ןבילבעג רימ ריא טַײז שטַײד ןקידעבעל ןייא ןוא .ןדאיראנ

 ;ןָאטעג יצ א ךיז טָאה דראנרעב
 ?שטַײד ןכלעוו ,ןגערפ ,רידנאמָאק רעוואכ ,טביולרעד ---
 -אּפעג םיא ןוא ...געוו ןפא רעהראפ םעד טכאמעג טָאה ריא סָאװ ...םענעי --

 .עקירעביא סָאד ץלא --- סנייראפ ןוא גנוצ םעד טרעט
 ?ןייג טביולרעד ...רידנאמָאק רעוואכ ,טקידלושטנא ---
 רע .ןעגנאגעגסיורא זיא דראנרעב .ּפָאק ןטימ ןָאטעג ךאמ א טָאה וועַײװאראק

 ,טמאדעג ךיז טָאה םיא ,ּפָאקָא ןַײז וצ זיב רעטעמָאליק רָאּפ א ןייג וצ טאהעג טָאה
 רע ,ןגָארטעג םיא טָאה ךעיוק א .ןעלסקא ענַיז ןופ קיטכיזמוא ךיז ןעכָאפ לגילפ זא
 :טראּפשעג םיא ןופ טָאה דיירפ עכעלדנעטשראפמוא ןא ,טלופעגרעביא ןעוועג זיא

 -עגנָא ָאד טָאה רע סָאװ ,סטוג םעד ןופ ןרָאװעג ןלאפראפ טינ זיא ןּפָארט ןייק,
 רעד זא ,סייוו ייג ..,טַײקטכירעגמוא אזא ...ועייוואראק .רָאי רָאּפ יד ראפ טבעל
 .קלָאּפ םענופ רידנאמָאק רעד ןרעו טעװ םָאקריפסיוא רעקסירב םענופ רעציזרָאפ
 טנָארפ רעד שטָאכ ...םיא וצ דָארג ןפראווניירא לזאמ סָאד טעװ ,ןדראנרעב ,םיא ןוא
 "...רעטעמָאליק רעטנזיוט טגָאמראפ

 טונימ ןייא טבעלעגרעביא סָאװרָאנ טָאה רע זא ,טכאדעג ךיז טָאה ןדראנרעב
 -שטַײד ןּפאלקעצ ןקיטליגדנע םעד ךָאנ .ןכָאצינ םעד ךָאנ טונימ ןייא .גירק םעד ךָאנ -

 ןוא ,םָאקריפסיוא רעקסירב םענופ רעציזרָאפ רעדיוװ זיא וועייוואראק ןוא ,דנאל
 םָאקריפסיוא רעקסירב ןופ רעציזרָאפ רעד ןוא .קסירב ןיא רעדיװ ןענַײז יז
 וועייוואראק ןוא .ןדִיי עטריוקאוועער יד ןופ ןטקיטכעמלופאב םעד טימ ךיז טלטרעוו
 ,לארוא ...גרָאז עכעלרעטָאפ ןַײז סיורא רעדיוו ןיוש טזַײװ

 ןופ ךיז וצ ןעמוק טנָאקעג טינ ץלא דראנרעב טָאה --- ,"ןפערט יוזא ךיז ףראד;
 ...ףָארטש ןַײז ןופ ןוא ךורב-ןילּפיצסיד ןַײז ןופ ,שינעגעגאב רעד

 ןעוועג טינ םיא זיא גנאל ןיוש .טוג רעייז .טוג טציא ןעוועג סעּפע םיא זיא'ס
 -אראק סָאװ ,ראפרעד ךעלגעמ ,ןצראה ןפא טוג יוזא ןוא טימעג סָאד טכיַײל יוזא
 רעקיצראה ,רעטוג רעבלעז רעד ןבילבעג זיא ,קלָאּפ ןופ רידנאמָאק רעד ,וועייוו
 טַײקרעכיז אזא טימ םיא טָאה רע סָאװ ,ראפרעד ךעלגעמ .קסירב ןיא יוװ ,קאיריביס
 ןופ רעציזרָאפ רענעזעוועג רעד טינ זיא רע זא ,טגָאזעג עמכָאכ ליפיוזא טימ ןוא
 -פוא טינ טציא זיב ךיוא עגער ןייא ןייק ףא טָאה רע זא ,םָאקריפסיױא רעקסירב
 ,דראנרעב ,רע ןוא ...םָאקריפסיױא רעקסירב ןופ רעציזרָאפ רעד ןַײז וצ טרעהעג
 רע שטָאכ ...יוזאיו טינ ןיילא טסייו רע ...טליפרעד לאער יוזא סעּפע סע טָאה
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 ןוא .ןטסישאפ יד ךָאנ ןעוועשוב קסירב ןיא זא ,עגער ןייא ןייק ףא טינ טסעגראפ
 א ראפ ,טַײקילעפוצ א ראפ ןזיוועגסיוא טונימ רענעי ןיא םיא ךיז טָאה סָאד דָארג
 םעד טָא ףא ,ןוועיײװאראק ףא קידנקוק .ךאז עלאערמוא ןא ראפ ,שינעייטשראפסימ
 ןגעוו גרָאז רעד טימ ,לכיימש ןקיטומטוג םעד טימ שטנעמ ןטסעפ ןוא ןקיסקּוװ
 דראנרעב טָאה ,לארוא ףא גנאל ןופ ןיוש ןענַײז עכלעוו ,םיטיילּפ ענעזעוועג ענַײז
 ךעלקריוו זיא ,וועיײוואראק ,רע זא יוװ ,ןלעטשרָאפ ךיז טנָאקעג טינ עליפא שרעדנא
 טָאה סָאד ןוא .קסירב ןטּפאכראפ קילַײװטַײצ ןוא קילעפוצ םעד ןופ סָאבעלאב רעד
 ,גיז םעד ךָאנ ,עמָאכלימ רעד ךָאנ זיא'ס זא ,עיזויליא עכעלקילבנגיוא יד ןבעגעג םיא

 רעקיזָאד רעד ראפ ,דראנרעב ,טיַײקראבקנאד טימ טלופעגרעביא ןעוועג זיא רע
 ,טונימ

 ךָאנ .עמָאכלימ רעד ךָאנ טונימ ןייא --- ,טגָאזעג ןיילא ךיז רע טָאה -- ,ָאי ,ָאי;
 -אראק -- ןעוועג זיא טַײקלאער יד ןוא ,לאער טוילָאסבא ןעוועג זיא יז .גיז םעד
 ,"וועייוואראק ליריק ,םָאקריפסיוא רעקסירב ןופ רעציזרָאפ רעד ,וועַײװ

 אב ןַײז טלָאװעג רעכיג סָאװ ןיוש םיא ךיז טָאה'ס .ךיג טנאּפשעג טָאה דראנרעב
 ,רעטציוושראפ א ,רע טָאה ,קידנענאּפש ןוא ,רעיימראטיור יד ןשיווצ ּפָאקָא ןיא ךיז
 רע טָאה ּפָאק ןטזיולבטנא ןא טימ יוזא ןוא ,ןרעטש םעד עלַײװ רעדעי טשיװעג
 ,טַײקטלגילפעגפוא רעד ןופ דרע רעד ףא קירוצ ןזָאלּפָארא ךיז םאזגנאל ןעמונעג
 .ןוועייוואראק ןופ סיורא רע זיא ריא טימ סָאװ

 .עמָאכלימ רעד ןופ ףָאס רעד טינ זיא קסירב רעבָא ...קסירב ,ָאי ..?קסירב;
 רעקיטכיוו ןוא ...עשראוו -- ץלא ראפ רעִירפ ...זיא עמָאכלימ רעד ןופ ףָאס רעד
 -דנעטשראפטסבלעז א עליימעב ןיוש קסירב זיא טלמעד ןוא ...ןילרעב --- ץלא ראפ
 ,"טייקכצל

 םעד אב ,ןבשזעכ םעד אב ןטלאה טלָאװעג טינ ךיז דראנרעב טָאה גנאל רעבָא
 םעד וצ ךיז ןרעטנעענרעד ןַײז ןופ ןעגנורדעגסיורא זיא סָאװ ,ןבשזעכ ןטעשָאּפ
 רעטלגילפאב א ןגָארט ןעמונעג רעדיוװ ךיז ןוא טוה יד ןָאטעגנָא טָאה רע .ּפָאקָא
 ,ןוועייוואראק טימ שינעגעגאב ןַײז ןופ

 עכעלטע ךָאנ טָאה ,ןעגנאגעגקעווא זיא דראנרעב יו םעד ךָאנ ,וועַײװאראק ןוא
 ןיא טגָארט רעכָאב רעד טָא סָאװ ,ץלָאטש ןטמיוצעגמוא םעד ןגעוו טכארטעג טונימ
 רעשישטייד רעד ןעוו ,טרָאק רעד ףא טלעטשעג רע טָאה ץלא; .ןגרָאבראפ ךיז
 ןופ טקיצנא ןעוועג וועַײװאראק זיא -- ,עדריוװ ןַײז טרירעגנָא טָאה רעציפָא
 ,ךיז ןטסעמראפ ףא גונעג ןעוועג םיא זיא קוק ןכעלקילבנגיוא ןייא -- .ןדראנרעב
 ,"ןטסָאקּפָא םיא ןָאק ןגינעגראפ אזא סָאװ ,טכארטעג טינ ןיוש רע טָאה ךָאנרעד

 קידנגעווסיוא ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג וועַײװאראק זיא -- ,רעכָאב רעטוג א --
 -- ,שטייד םענעסיראפ ןטימ גנולדנאה עטמיוצעגמוא ןַײז קנאדעג ןיא ךיז אב
 טסיזמוא ןוא .סע טקנעדעגראפ עמ ןוא ,טבַײלבראפ סע ןוא .ןָא ןענרעל עכלעזא
 טינ רע טָאה עריירב רעדנא ןייק שטָאכ ...ןדאיראנ סקעז טקעטשעגּפָא םיא רע טָאה
 ,ןילּפיצסיד זיא ןילּפיצסיד .טאהעג

 יד ןופ רעצעמע רעדייא ךָאנ ,רע טָאה ,ךיז וצ ןעמוקעגנָא זיא דראנרעב ןעוו
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 ךיז ,באטש ןיא ךוזאב ןַײז ןגעוו ןָאט גערפ א ןזיוואב םיא טָאה רעיימראטיור
 :םענדָאװזוװ םוצ ןדלָאמעג ךַײלג

 ןַיז ןליופאב טעװ ןעוו .ענדָאװזוװ רעוואכ ,ןדאיראנ סקעז ןעמוקאב בָאה ךיא ---
 ?ןליפסיוא ייז

 ענדָאװזװ רעד םיא טָאה -- ?סָארג .באטש ןיא ןעגנאגעג וטסיב םעד בילוצ ---
 ךיז טַײקנדירפוצמוא רעכעלרעּפמַײשאב טימ ןוא גנורעדנוווראפ טימ טקוקעגנָא
 רימ וטסיב .ףירגנָא ןיא םורא ָאש א ןיא ךָאד טייג לייט רעזדנוא -- :טלדיזעגסיוא
 טיירג ךאמ ןוא ּפָא סע ,קָאיאּפ ןַײד םענ ייג .ןדאיראנ ענַייד טימ ןַײרא םעצולּפ
 .ןשטנעמ ענַײד

 רעקַיור ןַײז ןיא טכוזעג ,ןדראנרעב ףא טקוקעג עליַיוו א טָאה ענדָאוװזוו רעד
 ;ןָאטעג גערפ א ,קידנעלכיימש ,ךעלדנע ,ןוא דלוש יד גנוטלאה

 .רעביא רעד ראפ ,סָארג ,ןדאיראנ סקעז טנידראפ סע וטסָאה סָאװראפ זיא ---
 ?גנוצעז

 ,ענדָאװזוװ רעוואכ ,שטאּפ א ראפ ---
 .טכאלעצ ךיז קיכליה ענדָאװזוװ רעד טָאה -- ?ןעמעוו --
 .ןָאטעג לכיימש ןטכַײל א ךיוא דראנרעב ןיוש טָאה -- ,ןראבגיזאבמוא םעד --
 ?טנאשזרעס ,באטש ןיא ייז טימ סע ךיז טגָאלש רעוו זיא --
 ךיז דלודעגמוא םענעטלאהעגנייא טימ ןיוש טָאה -- ,רידנאמָאק רעוואכ --

 רעהראפ םעד .ןעמוקעגרָאפ זיא רימ רעביא טכירעג רעד -- ,דראנרעב ןפורעגנָא
 .ןגָארטעגסיױרא -- לייטרוא רעד .קלָאּפ םענופ רידנאמָאק רעד טכאמעג רימ טָאה
 סקעז יד טביולרעד ,טקוקעגרעביא טינ טרעװ ןעיניא ןַײמ .וואטסוא ןטיול --- ץלא
 ,ףירגנָא םעד ךָאנ ןעמוקּפָא ןדאיראנ

 :טלכיימשעגסיוא ןוא טַײז א ןיא ּפָאק םעד טיירדעגקעווא טָאה רידנאמָאק רעד
 ?ָאנלָאװ ---
 ;רעגייז ןפא קוק א טפאכעג רע טָאה ,ּפָאק םעד קידנעוװערעקסיוא טינ
 .טנאשזרעס ,טַײצ קיניײװ ןבילבעג זיא'ס --
 ךיז טָאה ,ןביוהעגנָא טנװָא ןבלעז םעד ןיא ךיז טָאה סָאװ ,ףירגנָא םעד ןיא

 ךיז רע טָאה טכאלש רעקיזָאד רעד ןיא ,קידװעטמָאי סרעדנוזאב טליפעג דראנרעב
 ךיז טָאה םיא .רידנאמָאק םעד ןעניז ןיא טַיצ עצנאג יד קידנבָאה ,טקילייטאב
 זיא רע ּוװ ,טרָאד .גיוא סָאד ּפָארא טינ םיא ןופ טמענ וועַײװאראק זא ,טכאדעג
 :קנאדעג ןייא טמעראוועג םיא טָאה ךָאנ ןוא .טקנוּפ םענדנאמָאק ןפא ךיז אב ץעגרע

 -עגסיוא יוזא ךיז טָאה טלעוו יד יוװ ,םעד ךָאנ ךָאד ךיז טנגעגאב עמ ,סע טסייה
 טינ ךָאד ךיז ןעמ טָאה ךָארב ןוא ןברוכ ליפיוזא ךָאנ .טולב ןיא ןוא רעַײפ ןיא טשימ
 -עצ רעכעלפיירגאבמוא רעד טָא ןיא ךיז טנגעגאב עמ .ךיז טפערט עמ ...ןרָאלראפ
 ןוא סנזעוועג ןופ ,ןטיוט ןוא סנבעל ןופ שימסיוא ןקיטולב םעד טָא ןיא .גנורעדילג
 רעשפע ךָאנ ךיז רע טעװ זיא .סנכָארבעצ ןוא סקידנגַײטש ןופ .סנריובעג טינ ךָאנ
 .עכעלבַײל טימ .ענעגייא טימ .עקינַײז טימ ןענעגעגאב לָאמא ךיוא

 ןעוו ,געט עקיטסבראהגנוי ענטי ןיא עשראוו ןענאטשעג םיא זיא ןגיוא יד ראפ
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 ךיז ןוא טזָאלראפ ,יימרא רעשיליוּפ רענעזעוועג רעד ןופ טאדלָאס סלא ,יז טָאה רע
 .סעיציזָאּפ ענעטאראפ ןוא עטפיוקראפ יד ףא ןגָאלש ןעגנאגעג

 ,ןעמ ןָאק ןבעל ץנאג א ..ןענאדנופ עשראוו זיב טַײװ יוזא ,ךיז טכאד ,זיא'ס
 יוזא זיא ךָאד ןוא .ןייגרעד טעװ עמ יצ טסייוו רעוװ ןוא ןענאדנופ ןייג ,ךיז טכאד
 ןיוש ןעמ זיא ,ןוועייוואראק טיול ...ןוועייוואראק טימ דייר א טיג עמ ןעוו ,טנעַאנ
 ,סעמע זיא'ס ...סעמע רעד ,ךעלטנגייא ,זיא סָאד ןוא .ךָאנ ךיז טגָאלש עמ רָאנ ,טרָאד
 ראפ ןוא ...קסירב ראפ ןוא ייעשראוו ראפ ךיז ןעמ טגָאלש ,עגלָאװ רעד אב ,ָאד זא
 -ַאד יד ףא ןטכאלש יד ךרוד .סעיציזָאּפ-טּפיױה יד ןענַײז ָאד ...טלעוו רעצנאג רעד
 קסנימ ןופ ,זאקוואק ןופ ןוא ךיירקנארפ ןופ ןשטַײד יד ןעמ טבַײרט סעיציזָאּפ עקיז
 ,עשראוז ןופ ןוא

 ןַייז רעביא ןוא ץראה ןַײז רעביא טײרּפשעצ ךיז טָאה טַײקמעראוו עטוג א ןוא
 סניוזא סָאװ ,דנאטשראפ ןטימ יא ,ץראה ןטימ יא טליפרעד טָאה רע .ןַיײזטסוװואב
 ,רעיימראטיור א ןַײז טסייה

 ,עקלאב עקניניילק א ןגָאלשּפָא טוװורּפעג ןשטַײד יד ןבָאה גָאט ןטרעפ םעד ןיוש
 אב עקיזָאד יד .ייראטאב ןַײז טימ דראנרעב טקיטסעפראפ טאהעג ךיז טָאה סע ּוװ
 שטַײב א טימ טקאנק עמ יו ,עקידנפַײרגנָא יד סיפ יד רעביא טקאהעג טָאה ייראט
 יד ףא ןלעטש ךיז סע טנרעל עמ ןעוו ,דרעפ א ןופ סיפ עטשרעדָאפ יד רעביא
 ןשטַײד יד .טייקטלמוטעצ רעקידרעדנוווזייב רעד ןיא ךיז טבייה סע ןוא עטשרעטניה
 -עג זיײרּפ רעדעי ראפ ןכָאה ייז .סעכיוק עשירפ ןפרָאװעגוצ ירפרעדניא ןדעי ןבָאה
 -ווענאמ ןעמוקעגסיוא זיא עּפורג סדראנרעב .ייראטאב עקיזָאד יד ןּפאכראפ טלָאװ
 ךיז טָאה ןשטַייד יד ןעוו .םיור ןויטארעּפָא ןסיורג א ףא יו ,עקלאב רעד ןיא ןריר
 -סיורא ןעמונעג ןבָאה ייז ןוא ,טסענ יד טּפאטעגנָא ןיוש ןבָאה ייז זא ,ןזיוועגסיוא
 ףא .ןעוועג טינ ייראטאב יד ןיוש טרָא םענעי ףא זיא ,ןדאיראנס רעקילדנעצ ןזָאל
 םענעבילבעג ץנאג ןקיצנייא םעד ןגָארטעגרעביא רעיימראטיור יד ןבָאה טנעה יד
 ןוא עטציירעצ יד טימ טליּפשעג יו ךיז ןוא ןרעדנא ןפא טרָא ןייא ןופ טָאמראה
 עליו רעדעי ךיז ןטסעמראפ ןשטַײד יד יװ ,ןעזעג ןבָאה ייז .ןשטַײד עטעשויעצ
 ,טפול רעקידייל רעד ןיא ןעקניז ןוא

 םענדנאמָאק םעד טימ גנודניבראפ ןטלאהעג טַײצ עצנאג יד טָאה טאמראה רעד
 -עגסיורא זיא עמ זא ,ןדלָאמעג ןעמ טָאה גָאט ןטרעפ םענופ ףָאס םוצ ןוא ,טקנוּפ
 .ןַײז טינ יז לָאז סָאד רעווש יו ,ןטלאה ךיז ןלָאז יז ,ןטייבמוא ןשגנאג

 שינעטלעהאב א ןיא ןגעלעג טפאשנאמ רעד ןופ רענייא ןיוש זיא טַײצ רענעי וצ
 רעד ןופ ענעבילבעגרעביא יד .טולב טימ ןעגנאגעגּפָא זיא ןוא עקלאב רעד ןיא
 -עגּפָא טָאה סָאװ ,רעד .טאמראה םעד ןענידאב ןיילא ןעמוקעגסיוא זיא טפאשנאמ
 -ילּפש א .ןעגנאגרעד טינ ןיוש ייראטאב רעד וצ ךיוא זיא ,ןטעדנּוווראפ םעד ןגָארט
 -ָאשעגכרוד א טימ ןגיל ןבילבעג זיא רע ןוא ,דרע רעד וצ טיינעגוצ םיא טָאה רעט
 ,ןייבניק םענעס

 .ןָאטעג ץכערק ןייק טינ טָאה רע .דראנרעב ךיוא טעדנּוװראפ ןיוש זיא טָא רָאנ
 םיא טלָאװ רעצעמע יװ ,ןבעגעג סיוא גייב ןכעלריטאנמוא ןא רָאנ םיא טָאה סע
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 ּוװ ,ךעלטקניּפ טסּוװעג טינ טָאה רע .ןייבנקור םענופ גניר ןייא טּפאכעגסיורא
 א ןגיוצעג טפארק רערעייהעגמוא ןא טימ רָאנ םיא טָאה'ס .ןפָארטעג םיא טָאה'ס
 -יוג ךיז ןיא טָאה רע רָאנ .טַײז רענעי ןיא ןעיירדסיוא ּפָאק םעד .ןטניה ףא ןָאט קוק
 טכאמעג קידנסיװ טינ ךיז ןוא דנווו רעד וצ יצ ןכעלקעטייוו םעד טָא ןעוועג רעוו
 יד טימ ןוא טולב טימ ןעגנאגענּפָא ךיוא ןיוש ןענייז סָאװ ,עקירעביא יד ראפ
 ,טומ טּפעשעג רענוד ןדעי ןַײז ןופ ,טאמראה םעד ראפ ןטלאהעג ךיז סעכיוק עטצעל
 ,ךעיוק טימ ןעקנורטאב ךיז רעטיצ ןדעי ןַײז ןופ

 א רענייא טָאה גָאט םענופ ףָאס םוצ -- ,טינ ךָאנ טייג טייבמוא רעד ---
 רעכיג שטָאכ לָאז -- ,עקלאב רעד ןופ דנאר םוצ ןגיוא יד טימ ןָאטעג עשזדנָאלב
 ...טבאנ יד ןעמוקנָא

 טינ טַײבמוא ןייק ףא ךיז ןעמ ןָאק ,ןרעװ רעטצניפ טוג טינ טעוו'ס זיב --
 קידנסַײרּפָא טינ ,לגרָאג םענופ ןסירעגסיורא ימ טימ רעטייווצ א טָאה --- ,ןטכיר
 ,ןרָאװעג סאלב רע זיא ,טַײװ רעד ןיא קידנקוק ,יוזא ןוא .טַײװ רעד ןופ ןגיוא יד
 ,ןלאפעגמוא ןגיוא ענעשָאלעגסיױא ,ענעפָא טימ ןוא ןָאטעג לקאוו א ךיז

 זיא רענייא רעדעי .טדערעג טינ ךיז ןשיווצ ןבָאה ייווצ ענעבילבעגרעכיא יד
 םעד ןופ סושער ןיא ןוא ענעלאפעג יד ןופ טרָא ןפא ןוא טרָא ןַײז ףא ןעוועג
 ןעמ טָאה קנּוװ ןפא .ןקילב יד .ןגיוא יד זיולב ןבָאה טדערעג .ןכעלריטאנרעביא
 ,ליומ סָאד ןָאטעג שיװ א זיולב טָאה רענייא ןוא .ןעגנונעדרָאראפ ןבעגעג ךיז
 :ךיור ןופ ןוא עטָאלב ןופ ץראווש ןעוועג זיא סָאװ

 ?טנאשזרעס ,וטסניימ יוז ,אה ,ןזַײװאב ןלעוו ייז ---
 ,ןגיוא יד טימ קידנעלטניּפ ,ןוא ָאי ףא ּפָאק ןטימ ןָאטעג ךאמ א טָאה דראנרעב

 טינ טעװ טַײבמוא רעד ביוא ,ןָאט וצ טָאה רע סָאװ ,טכארטעג עגער רענעי ןיא
 .ןשטַײד יד ןסַײרנַײרא ךיז ןלעװ עקלאב רעד ןיא ןוא סנטיײצאב ןעמוקנָא ןזַייװאב

 וצ טלקָאשעגוצ ,ןסולשאב ןעמונעגנָא רע טָאה ןסיירפוא יד ןופ רענודעג םעניא
 םענופ ןעוו ,טכאמעג קידנעעז טינ ךיז ןוא םירווייא ענַײז עלא טימ קינייװניא ייז
 רעטעטסארכעצ ןַײז ףא טולב עלעמָארטש א טפירטענּפָארא םיא אב טָאה םענָאּפ
 -עט ןטעיליּפשראפ םעד ןבעל ,עקרָאיטסאנמיג רעטעװעקאילבעגּפָא רעד ףא ,טסורב
 ןעגנאגעגוצ םיא ןעניַיז סָאװ ,סייווש סנּפָארט יד ןָאטעג קעל א זיולב טָאה רע .עלעש
 רעטיירב רע טָאה סַײרפוא ןטנעָאנ א ןופ לאנק ןדעי ךָאנ ןוא ,ליומ ןעלקניוו יד וצ
 ןרעטנוא ןגעלעג גנאל ,טקוטעגרעטנוא ךיז טלָאװ רע יו ,ןגיוא יד טנפעעגרעדנאנאפ
 ףא ןעמוקעגסיורא קירוצ םעטָא ןטיהעגסיוא לסיב ןטצעל ןטימ ןיוש ןוא רעסאוו
 ,ךאלפרעביוא רעד

 -רעס ,ךיז טלאה -- ,רעטייוצ רעד טרעטנומעג םיא טָאה --- ,ךיז טלאה --
 רע טָאה -- ,טכאנ ןיוש זיא'ס .ךָאד טסעז ...רעווש ןַײז רימ טעוװ ןיילא ...טנאשז
 ,למיה םוצ ,ךייה רעד ןיא ּפָאק םעד ןפרָאװעגפוא

 רע ,רעוואכ ןַײז ןופ גנוגעוואב יד טרעזאכעגרעביא שינאכעמ טָאה דראנרעב
 רעד טָאה עקלאב רעד ןופ .למיה םוצ ּפָאק םעד ןבעגעג ףוא ףרָאװ א ךיוא טָאה
 וצ סָאװ ,טושאראּפ רעיולב-לעה רעטנפעעצ א יװ ןדראנרעב ןזיוועגסיוא למיה
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 עטצעל יד ךרוד טקיטסעפעגוצ טאמראה ןטימ עקלאב עקניניילק ָא-יד טָא זיא םיא
 םוצ ףורא קידנקוק ןוא .עלָאדנָאג א יװ ,ןוז רעקידנעייגראפ רעד ןופ ןלארטש
 -דנעמוא םעד ןיא ךיז טגָארט טושאראּפ רעד זא ,טכאדעג ןדראנרעב ךיז טָאה ,למיה
 רעד ,ךיז טגָארט רע .ןסיירפוא עקידרעייפ טימ טליפעגנָא זיא סָאװ ,םיור ןכעל
 יז ,ןסוראי עקידנקלָאװ עקיטכאנראפ יד ףא ץעגרע םיא טגָארטראפ רע .טושאראפ
 יװ ,רילָאק ןייא ןיא ןקוקנַיא טינ ךיז טזַײװאב רע ,ןרילָאק יד עלַײװ רעדעי ןטַײב
 טיײרּפש םיא ןופ ןוא ָאטינ זיא רילָאק רעקיזָאד רעד זא ,סיוא ןיוש םיא ךיז טכאד'ס
 -ָאד רעד ןוא .רערעדנא ןא סנקלָאװ יד רעביא רעדנאנאפ ךיז טסיג ןוא סיוא ךיז
 "נירדסיורא עטייוצ יד ןופ ענייא ךאס א ןופ טייטשאב רילָאק רערעדנא רעקיז
 .ןעגנוריטאש עקידנעג

 רע ,טאמראה םוצ ּפאכ א דראנרעב ךיז טיג -- ,סייה םיא זיא'ס זא ,ךיז טכאד
 שטָאב ןוא .ןיילא ךיז טימ ,ךיז טכאד ,םיא טגיילראפ רע .דאיראנס א טגיילראפ
 ,ץלא ךָאנ םיא רע טעז ךָאד ,למיה םענופ ּפָאק םעד טדנעװעגּפָא ןיוש טָאה רע
 עכעלנע ,סנקלָאװ יד ןשיווצ ייראטאב רעד טימ ךיז טגָארט סָאװ ,םושאראּפ םעד
 -רעייפ אזא ןיא ערעדנא יד ףא ענייא עטרעגלאוועגנָא ,גרעביזַײא עָאטעלָאיפ ףא
 ץעגרע ןיא ָאד ךיז ןָאק עמ .ּפָאק רעד םיא ךיז טיירדראפ סע זא ,טייקטסיוו רעכעל
 עּפושעמ ןקידענושעמ א ןיא ןעפעשטראפ ךיז םוטעמוא ָאד זומ עמ ,ןזָאלּפָארא טינ
 ,ךיז ןסַײר ייז ,לטיה ןטיור-טעמאס ןלעקנוט א סימ זדלעפ-ןקלָאװ ןוװָאטעלָאיפ א ןופ
 ןוא .םיור ןטסיוו ןרעביא קידנעשזדנָאלב ,סנקלָאװ עוָאטעלָאיפ יד ,ףוא ,ךיז טכאד
 ךיז ןזָאל יז .ּפעק יד ףא ןעלטיה עטיור-טעמאס יד טימ ךיז יז ןעייגעצ יוזא
 ןגיינראפ ,שיטעטסעיאמ ןוא קִיּור יוזא -- טַײקטסיװ רעװעזָאר רעד רעביא ןעמיווש
 ,ןעמיווש ייז .ןעניורק עטיור-טעמאס עטכידעג יד טימ ןרעדנא םוצ רענייא רָאנ ךיז
 ןייק טינ רעמ ןיוש ייז ןענַײז טָא .רעטַײװ ןעמיווש ןוא םוא ךיז יי ןרעק טָא
 -ליווניא ןטרָאד זיא רעוו .ןענאוואראק עקייינש טימ ןטילּפ ענעדלָאג רָאנ ,סנקלָאוװ
 א ייז ןופ טזָאלעגּפָארא ךיז טָאה טָא ...רעבײרטנטילּפ ...עילראמ רעקיטש .;!?קינ
 ...ןיהא ןעּפארדפורא ךיז ףראד עמ .רעטייל רענעדלָאג

 ,רעטייווצ רעד ןָאטעג יירשעג א טָאה -- !ןעייג ייז ---
 ?רעוו ---

 .ייערעזדנוא --

 עטעדנוווראפ יד ןגָארטעגסיױרא ןעמ טָאה טכאנ ןופ טַײקטליהעגנַײא רעד ןיא
 .עטעגראהרעד יד ןעמונעגוצ ןוא

 רעטרעכייראפ רעקיזָאד רעד ןיא טכאלש יד טניגאב טָאה'ס ןעוו ,ירפרעדניא
 ןיוש זיא ,לווייט םענופ טסענ יד יװ טכארטאב ןבָאה ןשטַײד יד סָאװ ,עקלאב
 ,טאבנאס ןיא ןעוועג דראנרעב

  ףידנאמָאק רעד טָאה עקלאב רעד ןיא טכאלש רעד ןגעוו ןטרָאּפאר יד ןיא
 םעד ןופ ייראטאב יד זא ,טנעיילעג טימעג ןטוג א טימ לָאמאכָאנ וועילוואראק
 ,טיײקיטומ ןוא טַײקטגאוועג ,דנאטשטסעפ ןטכע ןזיוועגסיורא סָאה סָארג טנאשזרעס

 טנאשזרעס םעד ןגעוו סערוש יד טנעיילעגרעביא לָאמ עכעלטע טָאה וועַײװאראק
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 טנאשזרעס רעקיזָאד רעד טָא סָאװ ,םענעגנָא סרעדנוזאב ןעוועג םיא זיא'ס ןוא ,סָארג

 -ףא-סנייא ןכעלנייוועגרעסיוא אזא ןיא קיטסירעטקאראכ עטוג אזא ןעמוקאב טָאה

 | ,סנייא

 -ראפ ךעלטנרָא ןדאיראנ עראנילּפיצסיד סקעז יד רע טָאה ןגעווטסעדנופ --

 ןשישטַײד םענופ רעהראפ רעד ןרָאקיז ןפא ןעמוקעג ןוועייוואראק זיא -- ,טניד

 -רעביא ןא ןופ סעיצקנופ יד טליפעגסיוא טָאה סָארג טנאשזרעס רעד ןעוו ,רעציפָא

 | .רעצעז

 טָאה עדאגירב רעשיליוּפ רעקידנרעוו ןריובעג א ןופ באטש א ןיא ץעגרע ןוא

 רעד ףא ןבילבראפ ןענַײז סָאװ ,ןרעציפָא ערעגנַיי יד ןופ רעטסיגער םעניא ןעמ

 דראנרעב טנאשזרעס םענופ ןעמָאנ םעד ןפורעגנָא ךיוא ,עירָאטירעט רעשיטעווָאס

 טנאשזרעס םעד ףא גנורעדָאפ א ןעמוקעגנָא זיא לייט סוועייוואראק ןיא ןעוו .סָארג

 -ירב רעד ןופ באטש ןיא ןקישרעביא ןליופאב רידנאמָאק רעד טָאה ,סָארג דראנרעב

 -אווע סָארג טנאשזרעס רעד זיא םיא ןיא סָאװ ,לָאטיּפש םענופ סערדא םעד עדאג

 ,טנידראפ טָאה רע יוװ ,קיטסירעטקאראכ אזא ןגיײלַײב ןוא ,ןרָאװעג טריק

 ןופ ןעמונעגסיורא ןעמ טָאה סרעטילּפש ןביז .לָאטיּפש ןיא ןגעלעג זיא דראנרעב

 טָאה רעטקָאד רעד ןעוו ןוא .ןצעזפוא ַײרּפ טנָאקעג ןיוש ךיז טָאה רע .בַײל ןַיז

 .טוג טינ ךיז טליפ רע זא ,טלכיימשעגסיוא רע טָאה ,ךיז טליפ רע יוװ ,טגערפעג םיא
 | ?סָאװראפ ---
 ןקידעבעל א קלָאּפ ןַײמ ןופ רידנאמָאק םעד ןבילבעג קידלוש ןיב ךיא --

 ,ןדאיראנ סקעז ןוא טסישאפ
 עליוכ רעד סָאװ ,ןייטשראפ וצ ןביױהעגנָא טינ טָאה רעטקָאד רעד שטָאכ ןוא

 א טימ טכאלעג ןוא קידנסיוו טכאמעג טינ ןגעווטסעדנופ ךיז רע טָאה ,טעבלָאב

 .ןעמוקאב ליוװ רעיימראטיור ןטעדנוווראפ םעד לָאז'ס ,רעטכעלעג קיטומטוג

 ,טסּוװעג ןוא ןעגנוטַײצ טנעיילעג ,ָאידאר יד טרעהעג ךעלגעט טָאה דראנרעב

 טקיטסעפראפ ךיז טָאה ריא ןיא סָאװ ,עקלאב יד .ןטנָארפ יד ףא ךיז טוט סע סָאװ

 רעטרעדנוה ןוא ,עטַײרּפאב א ןגיוא יד ראפ ןענאטשעג םיא זיא ,ייראטאב ןייז

 םעד ןעזעג טָאה רע .סקניל ןופ ןוא סטכער ןופ עקידסענייכש סעיציזָאּפ עכלעזא

 -עלָאטש ןוא םענרעזַײא ןשישטַײד םעד ןופ ןטקינײרעגּפָא ןא עגלָאװ גערב ןצנאג

 סָאװ ,לסעק ןזעידנארג םעד טלעטשעגרָאפ ךיז רע טָאה ּפָאק ןיא ןוא ;ץומש םענ

 ןופ סעיזיוויד קיצנאווצ ןוא ייווצ ןפרָאװעגניײרא יימרא עטיור יד טָאה םיא ןיא

 ,יימרא רעטסקעז רעד
 טנזיוט קיסַײרד טרעדנוה ַײרד יד יו ,םעד ןגעוו ןעגנוטַײצ יד ןיא קידנענעייל

 "עוו םורא סעּפעטס רעגלָאװ יד ןיא עדוס עטצעל רעיײז ןעווארּפ רעשרעהאב-טלעוו

 "ייכ ןרעסערג א ראפ ּפָא ןביג ייז יוװ ןוא דרעפ ענעלאפעג ןופ עלדאּפ רעקידמער

 רעייז ןוא םאטש ןשירעשרעה רעייז ,סעכִיי ןלעבָאנ רעייז עלדאּפ רעד טָא ןיא קעל

 סנליוּפ ןופ טַײקטנעָאנ יד ןליפ רעלאער ןבױהעגנָא רע טָאה ,םור ןקירעיורט

 טָאה טסישאפ רעד סָאװ ,רעדנעל עלא ןופ גנויירפאב רעד ןופ ןוא גנויירפאב

 .טקיטכענקראפ ןוא טכאמעג וװערָאכ
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 -סור ןופ .ןָאטעג זָאל א ךיז טָאה סָאװ ,טפארק יד יו ,ןעזעג ךעליױשנָא טָאה רע
 טימ ייז קידנטערט ,סעיזיוויד עשישטַײד יד רעביא ךיז טלקייק ,ןשינעפיט סדנאל
 ןשטַײד יד יוװ ,ןעזעג ךעליושנָא טָאה רע .געוו ןפא ייז קידנעגנערכמוא ןּוא סיפ יד
 ןיוש זיא ,עטיילּפ ןכאמ ןענאווכרוד ,ןקוקמוא ךיז ןזיײוװאב ייז רעדייא .ּפָא ןטערט
 ,םורא ייז ןפיול ,גייטש א ןיא זַײמ ענעדנוצעגנָא יו ,ןוא ,טּפָאטשראפ גצוו רעד
 ,סעלָאיאכ עשיטעווָאס יד ןופ םעלק םענרעזַײא ןיא ענעסָאלשראפ
 ןרעטנוא ןטָארטעגּפָא טָאה יז ןעוו ,יימרא עשיליוּפ יד יװ רעגרע ךאס א -- |
 .לטרעפ יירד ןופ ןענאטשאב זיא סָאװ ,עניכאמ רעשישטַײד רעצנאג רעד ןופ גנארד
 טלעטשעגפוא שינעכעדעג ןיא ךיז אב דראנרעב טָאה --- ,עּפָארײא רעטעוװעבארעגּפָא
 .געט עקירעיורט ענעי

 .ףָאס םענופ בייהנָא רעד -- ,סע טסייה
 יד יוװ ,ןגיוא ענעגייא יד טימ ןעז ןוא טנָארפ ןפא ןַײז טלָאװעג םיא ךיז טָאה סע

 -אב ןיילא ןעזסיוא ריא טימ זיולב טָאה סָאװ ,קינכעט רעייז טימ ךיז ןגראוו ןשטַײד
 ,עמייא ןא ריא ףא ןפראוונָא ןוא טלעוו יד ןקערשּפָא טפראד

 ןצעמע טימ טלָאװעג ,ענַײז םינייכש עטעדנוווראפ יד ףא טקוקעג טָאה דראנרעב
 ,קירוצ געט רָאּפ א טשרע ןעמוקעגנָא ןענַײז עקינייא .ךערּפשעג א ןריפראפ ייז ןופ
 -נעלקַיק ,"רעשרעהאב-טלעוו , יד סיוא ןעעז סע יװ ,ןלייצרעד טנַאקעג ןטלָאװ ייז
 טלָאװעג טינ ייז טָאה רע רָאנ .סעּפעטס רעגלָאװ יד רעביא ּפָארא ּפָאק ןטימ ךיז קיד
 סָאװ ,ןרעה עליפא .ןדייר וצ רעווש ךָאנ זיא ייז זא ,ןענאטשראפ טָאה רע ,ןקיורמואב
 ,רעווש ןַײז ךָאנ יז ףראד ,טגערפ עמ

 ןוא ,טנָארפ םענופ סעידעי עטצעל יד ףא יװ ,ייז ףא טקוקעג דראנרעב טָאה
 ;ןיילא ךיז וצ טדערעג

 יז ןעמ טעװ ןּפאכ םעטָא םעד .ןבאווש יד ,ןעלקייק ךיז ייז ןלעװ טציא --
 רעטניה טַײװ ןעלקייקראפ ךיז ייז ןענָאק ,ךיז קידנעלקייק יוזא ןוא .ןזָאל טינ
 'םָארווא טגָאז יו ...םעטָא ןקעלק ךָאנ ייז טעוװ סע ביוא ...ןצענערג ענעגייא ערעייז
 זיא דנאלסור -- ,לארוא ןפא עדאגירב ןַײז ןיא טנַאמרעד ךיז רע טָאה -- ,דראפס
 ענאקעמ זיא ,דלודעג רעד םעד אב טצאלפ עס זא רָאנ ,ןבייהפוא ךיז רעווש רָאנ
 ..סָאװ ָאטינ ןיוש -- ,וצרעד טכארבעג סע טָאה סָאװ ,םענעי ןַײז

 ,םיטיילּפ יד ןעגנאגעגכרודא םעצולּפ ןענַײז ןגיוא ענַײז ראפ
 ,םיטיילּפ יד ,ייז ןענַײז ,ןרעטלע ענעגייא ענַײז ןכוזּפָא טינ טעװ רע זיב --

 ,לָאטיּפש םענופ ןביירשסיוא ךיז טעװ רע רָאנ יװ ןוא .עכָאּפשימ שכעלבַײל ןַײז
 ,גנויוב רעד ףא ןרָאפּפָארא טגנידאכמוא לייט ןיא קירוצ ךיז ןרעקמוא ןראפ רע טעוו
 טציא ןטרָאד ןעמ טסייו רעשפע .ןאלסורוגוב ןייק ןבַײרשנָא לָאמאכָאנ טעװ רע
 טעװ ,ןאלסורוגוב ןופ רעפטנע ןא ןעמוקאב טעװ רע זיב ןוא ...עקינַיז ןגעו סעּפע
 ,גנויוב רעד ףא עדאגירב ןַײז אב ןַײז ןזייוואב רע

 ןעמארש עקידנרעוו ןגיוצראפ יד ןוא ןשטַײד יד ןופ סעלָאּפאמ יד קידנלייצ
 ןופ טַײצ יד קידנטסעמ ,געט ענעצנאג רעטַײװ ןגעלעגּפָא רע זיא ,ןדנּוװ ענַײז ןופ
 .רערעדנא רעד זיב גנוטַײצ ןייא ןופ ןוא רעטייווצ רעד זיב גנודלעמ-ָאידאר ןייא
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 לָאז'ס רָאנ .ןעמעוו ןופ סנייצלא .ווירב א ךָאנ טקנעבעג רעייז םיא ךיז טָאה סע
 .ווירב א ןעמוקעגנָא םיא וצ זיא'ס זא ,ןגָאז םיא לָאז עמ .ווירב א ןעמוקנָא םיא
 רעד טיול ןפערט ,ןעמעוו ןופ ןסיוו טינ ,טנאה רעד ןיא ןטלאה עגער א םיא לָאז רע
 -רעדנאנאפ םיא קיטכיזרָאפ ,קיטכיזרָאפ ,שינעפאלקצראה טימ ןוא ,טפירשטנאה
 ןבַײלב לָאז ץלא .טרעװנָאק םענופ סָא ןייא ןייק ןּפאכראפ טינ לָאז'ס זא ,יוזא ןענעפע
 ןוא .ווירב ןעמוקאב עטעדנּוװראפ עלא יװ ,ןעזעג טָאה רע .טרָא ןקיטכיר ןַײז ףא
 -ראה יד רעדנאנאפ טלייט עמ יװ ,ןקוק טפאשקנעב רעקידקעטייוו טימ טגעלפ רע
 עטעמסאכעגפוא עקיזָאד יד טנעייל רעטסעווש יד יװ ,ןרעהוצ ךיז ,ןקעַײרד עקיצ
 ןענעייל ןוא ןבייהפוא ךיז רעווש ךָאנ זיא ןיילא ןטעדנּוװװראפ םעד ןעוו ,ןקעַײרד
 ןוא רעפרעד ןוא טעטש ליפיוזא ןופ ןסורג ליפיוזא טרעהעגסיוא טָאה רע .ןיילא
 םיא ךיז טָאה'ס ןוא .עטנאקאבמוא ןוא עטנאקאב ,עכעלבַײל ,םיוויורק ליפיוזא ןופ
 "יורק ןוא ןשטנעמ ןוא רעפרעד עלא יד טָא ,ןיוש ייז ןעק רע זא ,טכאדעג לָאמטּפָא
 םיא זיא'ס ןעוו ןוא ,טנַײרפ ןוא ןיז עטעדנּווװראפ ערעייז וצ ןביירש סָאװ ,םיוו
 ןופ םיא טלָאװ ,ךעלטנגייא ,זא ,ןָאטעג טכארט א רע טָאה ,שינעקנעב א ןלאפאב
 -קָאד יד טגעמעג םיא טלָאװ ןבַײרשנָא ןוא ...ווירב א ןעמוקנָא טנָאקעג לארוא
 -ראפ א טגיל רע ּוװ ,רעהא רָאנ טינ ןוא ..ָאמצאעווא ָאדיוווכיב אלע ,עשרעט
 טנָאקעג סע ךיז טָאה יז ...עשָאקשינ .טנָארּפ ןפא ךָאנ עליפא רָאנ ,רעטעדנוװ
 ...ןעניגראפ

 ,ןרעפטנעראפ יז ןעמונעג ןיילא רע טָאה ךַײלג ןוא
 ריא טָאה רע ?לייט ןַײז ךיז טניפעג סע ּוװ ,ןסיוו ,ךעלטנגייא ,יז לָאז ןענאוונופ

 ךיז ףראד יז ?טעדנוווראפ זיא רע זא ,ןסיוו יז לָאז ןענאוונופ ןוא ?ןבירשעג ןעד
 רע לָאטיּפש א ראפ סָאװ ןיא ,ןסױטשנָא ךָאנ ךיז יז ףראד רעשפע ןוא ?ןסױטשנָא
 -נָא טפראדעג ךיז רעִירפ יז טָאה ,עשרעטקָאד א זיא יז זא ,ָאי ,ונ .,?ךיז טניפעג
 רעמונ םעד -- טציא ןוא טנָארפ ןפא טשטָאּפ-דלעפ רעד ןופ רעמונ םעד ןסיוטש
 טכאמעג לָאמנייא ןיוש ריא ךָאד טָאה רע ...לָאטיּפש ןיא טשטָאּפ-דלעפ רעד ןופ
 טציז ןָאגאוו ןטכא ןיא סָאװראפ ,ןסױטשעגנָא טינ ךיז טָאה יז יימעלאה ,דיירסיוא ןא
 -נאגעג זיא ןָאלעשע רעד סאשעב ...רעטכָאט א טימ עמאמ א טרעיורטראפ סעּפע
 טיג -- ,ונ ...ענַײט א טאהעג ךיוא טלמעד ריא וצ ךָאד טָאה רע ...לארוא ףא ןעג
 טלמעד ךָאד ריא רע טָאה זיא --- ,ןיילא ךיז ףא לביראפ טימ ץפיז ןפיט אזא רע
 םיא ןופ ,רעגייטשא ,טלָאװ סָאװ ןוא ...ןָאגאוו ןטכא םעד ףא םאזקרעמפוא טכאמעג
 ךיז טָאה רע ּוװ ,טרָא םעד ףא םאזקרעמפוא ריא טכאמ רע ןעוו ,ןלאפּפָא ןעוועג
 עקאט !ווירב א ןבַײרשנָא ןעוועג טינ ריא רע לָאז סָאװראפ ?ןענופעג טַײצ עצנאג יד
 עמאטסימ ךָאד טָאה יז ...ךיז ןגעוו ןבעג ןסיוו וצ סעּפע ריא ןוא ...טנָארפ םענופ
 ..?םיא ןגעוו ןָאטעג טכארט א לָאמ ןייא טינ

 טנָארפ ןפא ןעמוקעגנָא ןעניַיז סָאװ ,ווירב ןגעוו טנָאמרעד ךיז טָאה דראנרעב
 ,רעיימראטיור יד וצ ךעלדיימ עטנאקאבמוא ןופ

 -סערָאק עשיטנאמָאר יד טָא ..דנאל ןיא ָאד זיא סָאד געהנימ רענייש אראס
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 ןיא זיא'ס עביל ענעביוהרעד ןוא ענייר לפיוו ...עטנאקאבמוא ןשיװצ ץנעדנָאּפ
 !ןאראפ םעד

 ןַײז וצ ןבילבראפ ךָאנ םיא זיא'ס לפיוו ,געט יד ןלייצ ןעמונעג טָאה דראנרעב
 ןָא ןסעלסעמ ענעצנאג ןגיל סעכיוק יד רעביא ןרָאװעג ןיוש זיא םיא .לָאטיּפש ןיא
 יד ףא רָאפ טמוק סע סָאװ ,םעד ךָאנ ןריּפשכָאנ קנאדעג ןטימ זיולב ןוא גנוגעוואב
 טציא ךָאד זיא ענַײז םייה עסעמע יד .לייט ןַײז ךָאנ טקנעבעג טָאה רע ,ןטנַארפ
 גָאט ךיז טגעוואב סָאװ רָאנ ,סנגעוורעטנוא ךָאנ זיא סָאװ ,םייה יד טָא .טנָארפ רעד
 ןַײז וצ טקעריד ,סרוק םעד ןופ ךיז קידנדנעװּפָא טינ ,טקעריד טייג ןוא טכאנ ןוא
 יּפש א יז זיא טָא .םייה עקיגעוורעטנוא ןַײז ,טפָא טציא ךיז טרעדנע יז .טָאטש
 יז טעוװ ,ךיז קידנרעדנע יוזא ןוא ,ּפָאקָא ןא ןַײז רעדיוו יז טעװ ןגרָאמ ןוא ,לָאט
 רע זיא ריא ףא סָאװ ,סאג רעד ןופ ןעזסיוא םעד ןוא ןעמרָאפ יד ןעמוקאב רעדיוו
 ןענַײז עדייב שטָאכ ,ןרָאװעג ןריובעג זיא רע ּוװ ,בוטש רעד ןופ ןוא ,ןסקאוועגסיוא
 ךיז טרעה סורג םוש ןייק ...ָאטשינ גנאל ןיוש ייז ןופ זיא ןעמיס ןייק ןוא ווערָאכ
 ןיא ןרָאװעג ןעקנוזראפ ...ןעִילּפ וצ טינ ןטרָאד ןופ טמוק לגיופ ןייק .טרָאד ןופ טינ
 ,לגרָאג םוצ וצ טייג קעטייוו רעד .ןדייל עכעלשטנעמ עטסערג יד ןופ טנורגּפָא

 טלייהראפ טינ לָאמנייק ןלעװ סָאװ ,ןדנּוװ יד ...ןדנוװ ענַײז ןענַײז סָאד טָא
 ,טנָארפ ןפא בַײל ןַײז ןיא ןטינשעגניירא ךיז ןבָאה סָאװ ,סרעטילּפש יד ...ןרעוו
 ,ךיז ןעיצראפ ןדנּוװ יד ןוא .םענייא זיב .ןעמונעגסיורא םעלָאשעב םיא ןעמ טָאה
 סָאװ ,סָאד רָאנ .ןסעגראפ ייז ןיא ןיילא טעװ רע ןוא -- שעדיוכ א ךָאנ ,ךָאװ א ךָאנ
 ןדנּוװ ָא-יד טָא ...קלָאפ ןַײז טימ ...עמָאשענ ןַײז טימ ןָאטעגּפָא ןבָאה ןטסישאפ יד
 ןשטנעמ ןכעלטנרָא ןייא ןייק ףא טינ ןוא םיא ףא טינ --- ןלייהראפ טינ ךיז ןלעוו
 .ןרעהעג טינ לָאז רע קלָאפ א ראפ סָאװ וצ ןוא ןַײז טינ לָאז רע רעוו ,טלעוו רעד ןיא

 ?ןַיז םיסיימ-עייכעמ סע ןעמ טעוו ---
 :טַײקטכַײפ טימ טטליפעגנָא ,ןגיוא יד טכאמראפ דראנרעב
 !טינ לָאמנייק ---
 :רע טכארט ,ןגיוא יד קידנענעפעפוא טינ ןוא
 ןביירטסיורא ייז טעוװ עמ .ןלאבינאק עשיטסישאפ יד ןּפאלקעצ ןעמ טעװ טָא --

 עטשיוװעגּפָא סָאד רעבָא .עלָאּפאמ רעייז טימ ןעקנירטנָא ךיז טעװ עמ ,דנאל םענופ
 טינ םיסיימאה-סעיכט טעװ עטעטכינראפ סָאד ןוא עװערָאכ סָאד ,דרע רעד ןופ
 לייוו ,ןרעװ טלָאצאב טינ טעװ ןענָאילימ ןופ םִיוניא יד ןוא ןַײּפ רעד .ןייטשפוא
 וצ ףא קיניײװ זיא טלעוו עצנאג יד .ןרעװ טלָאצאב טשינרָאג טימ טינ ןענָאק ייז
 םוצ טּפעלשעג ןבָאה רעקנעה עשישטַײד יד סָאװ ,דניק ןייא ןופ ראצ םעד ןלָאצאב
 עקלאיל רעד טימ םענייניא טּפעלשעג ןבָאה רעקנעה יד סָאװ ,דניק ןייא ןופ ...וויר
 -ייק ןקינָאילימ םעד ןיא סקידעבעל א ןטָאשראפ סע ןוא ךעלכליּפש יד טימ ןוא
 ,טקוקעג ןבָאה ייז ןעוו ,ןגיוא יד ןעמונעגוצ טינ ייז אב טָאה רוטאנ יד ןוא ...רעוו
 ,עימשאה-שוכ םעד ןעמונעגוצ טינ ןוא ,ןטָאשראפ זַײוװכעלסיב טרעוו דניק סָאד יו
 ןיא דמאז רימ ןעמ טיש סָאװ; :דניק םענופ ןייוועג סָאד יו ,טרעהעג ןבָאה יז ןעוֶו
 ?טביוטראפ זייווכעלסיב טרעוו *..?ןגיוא יד
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 -ומ יד ןוא דניק סָאד ןכאמ קידעבעל רעקנעה יד ןופ :עלַאּפאמ יד ןעד טעװ זיא

 ,סערייקפעה רעשִיַײכ ןופ טנורגּפָא םעניא ענעקנוזראפ ,ןענָאילימ יד ןוא רעט

 -ניווצאב רעד ןגָארטעג ךיז ןיא טָאה סָאװ ,דרָאמ ןוא ביור ,םזילאבינאק ןטעשויטצ

 ?טרעדנוהרָאי ןטסקיצנאווצ םענופ םזישאפ רעשירעג
 טייג יז .טעטש עװערָאכ יד ןיא ןַײרא טייג יימרא עטיור יד יו ,טעז דראנרעב

 רעדעי ןוא .ןבעל םוצ ןסאג עטיוט יד ףוא יז טקעװ טייהרעליטש ןוא .ליטש ןיירא

 רעקיטשכָארב יד ןשיווצ .ףוא ןכאוו סעוורוכ יד .טַײקרעטנומ טימ ןָא יז טסיג ץאלפ

 ףוא ןרעטיצ ןענָאפ עקידנרעטאלפ עקידעבעל ,ןענָאפ .ךעלרעַײּפ ןָא ךיז ןדניצ

 -מוא זיא עטכארבעגמוא סָאד רָאנ ,סעמָאשענ יו ,טעטש ןופ ןטעלעקס יד רעביא

 .טעגראהעג -- עטעגראהעג סָאד ןוא .טעטכינראפ זיא עטעטכינראפ סָאד .טכארבעג

 ,שינעכעדעג יד ריא טימ םענייניא ןוא טַײקליטש יד ןבעווש קיבײא טעװ םעד םורא

 ןגעק ןוא רוטאנ רעד ןגעק ןכערבראפ עטסערג סָאד טצירקראפ זיא ריא ןיא סָאװ

 ךיז ןוא ןָאטרעביא רעכערבראפ יד ךיז ןלעװ ןגרָאמ ףא רעבָא .טַײהשטנעמ רעד

 א/ ןרעפטנע ייז ןלעװ סָאװ ,ןשטנעמ ןעניפעג ךיז ןלעװ ץעגרע ןוא ,ןלעטשראפ

 ןלעו ןוא ...סאג ןייא רעביא ייז טימ ןייג ןלעוו ןוא ..."ןגרָאמ-טוג, א ףא *רָאי-טוג

 ענעי קיצנוק יװ ,ןרעדנּוװאב עליפא ןלעוו ןוא למיה ןייא רעטנוא ייז טימ ןעניווו

 -רעד רעייז זא ,ןטיהראפ ןלעוװ ייז סיוועג טעװ רעצעמע ןוא .טלעטשראפ ךיז ןבָאה

 לָאז עמ .דעביעל ןייג טינ לָאז ןדרָאמ ןופ ןוא ןביור ןופ ,ןעגנערבמוא ןופ גנוראפ

 ...טַײהנגעלעג רעקיסאּפ א אב ןצונסיוא ןוא ןדנעװנָא ןענָאק יז

 .טלעוו ענדוקסאּפ א -- ,דראנרעב ןָאטעג רעטיצ א טָאה -- ,טלעוו עסעימ א --

 טימ רע טלָאװ ,סעוװָאשכאמ ָא-עכלעזא םיא ןעמוק סע זא ,טכארט א טיג רע ןוא

 אזא .טּפאכעגפוא טינ ךיז ןצנאגניא רעמ רעסעב ןוא ןרָאװעג ןפָאלשנא ןגינעגראפ

 ןרעיול סָאװ ,ןצענ וצ עכעלנע ,ןכורּפשרעדיװ עקיסיוכרוד ןופ זַײרק רעטפעשיקראפ

 ןעטנעּפראפ ןוא ךיד ןעטנָאלּפראפ ןוא ...ריד רעטניה ןוא ריד רעביא ןוא ריד םורא

 ...סיורא טינ יז ןופ טסנָאק וד ןוא ךיד
 -ראפ ענַײז ראפ דנאלשטַײד עשיטסישאפ סָאד ןרעוו טּפָארטשאב טעװ ---

 וי ?סנכערכ

 .ןרעו טּפָארטשאב טינ טעװ סע זא ,ןָאט וצ טכארט א ךעלקערש זיא ןדראנרעב

 ראפ ןעניפעגסיוא ןעִימאב ךיז ןלעװ עטעדניבראפ עקידעגרָאמ ןוא עקיטכענ ענייז

 טיג ןעוועטאר סע ןלעוו ייז .ףָארטש רעד ןופ ןעוועטאר סע ןלעוו ייז .סוכז א םעד

 "ראפ עַײנ ףא ןטכיר ךיז ןעמ ףראד ,סע טסייה .ךיז בילוצ רָאנ ,ןיילא םעד בילוצ

 .עטעדניבראפ עלעוטנעווע ענַײז ןופ רָאנ ,ןיילא דנאלשטַײד ןופ טינ ןיוש ,סנכערב

 ,םיסּפָארטעּפא עקידעגרָאמ ענַײז ןופ
 דראנרעב טכאמראפ -- ,קנאדעג ןפא ןײגנַײא ,סע טסייה ,ןעמ ףראד זיא --

 זיא גירק םעד ךָאנ ןגרָאמ ףא םזישאפ ןופ ראפעג יד זא -- ,ןגיוא יד טפלעה ףא

 ןעוועג ןטכענ זיא'ס יוװ ,רענעלק טינ ,דנאנאב טנַײה רימ ןעייג ייז טימ סָאװ ,יד אב

 ,דנאלשטייד ןיא
 טקעדעגוצ ךיז טָאה רע .סעווָאשכאמ ערעווש יד ןופ ןרָאװעג דימ זיא דראנרעב
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 לָאז .ןעמעלָאכ סעּפע םיא ךיז לָאז'ס ,טלָאװעג טָאה רע .ןעלמערדנייא טלָאװעג ןוא

 .עטנעָאנ ענייז .םייה עװערָאכ ןַײז .םייה ןַײז םיא וצ ןעמוק םעלָאכ ןיא שטָאכ

 לפיוו ,ןבעל עצנאג סָאד ןיוש רע טצעוו םעלָאכ ןיא יו רעמ סָאװ ,עכעלבייל ענייז

 .עגער א ףא .םעלָאכ וצ ןעמוק םיא ייז ןלָאז ..ןעז טינ ,טרעשאב ךָאנ םיא זיא'ס

 טייצ ףירגאב א ןאראפ זיא'ס זא ,ןסעגראפ רע טעװ עגער רעקיזָאד רעד ןיא ןוא

 .גנוטייצ א טימ טקעדעגנייא ךיז ןוא ןָאטעג ץכערק ןפיט א טָאה רע .טלעוו רעד ףא

 ןיא סָאװ ,לכיימש א טימ ןוא רעטקָאד רעד ןעגנאגעגניירא זיא טטאלאפ ןיא

 -ביל עטוג א טרעהרעד ךיז טָאה ,םענָאּפ סרעטקַאד םענופ סיורָאפ יו ןעגנאגעג

 ;םיטש עכעל

 ?ךיז רימ ןליפ יו ---

 סרעטקָאד םעד אב ןביוהעגפוא ךיז טָאה עטעדנוװראפ לייט רעטסערג רעד

 .טנעיילעג טָאה'ס רעוו .ךעלטעב יד ףא ןציז ןבילבעג ןענייז עקינייא .םוקניירא

 יד טימ ןוא טצעזעגפוא ךיז טָאה דראנרעב .טקיליײוװגנאלעג םאטס ךיז טָאה'ס רעוו

 רעצעמע סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג זיא רע .םענעמוקעגניירא םוצ ןָאטעג יצ א ךיז ןגיוא

 ךיירפ ראפ ךיז רע טָאה ,רעטקָאד םעד קידנעטזרעד ,ןוא ,עטאלאּפ ןיא ןיירא זיא

 :ןָאטעג לטרעוו א שזא

 ?טנָארפ ןפא ,רעטקַאד ,רימ ןטלאה יו ,ונ --

 ;טאלאכ ןַײז ןופ טייקסייװ רעד טימ ןָאטעג טכיול א טָאה רעטקָאד רעד

 יו ,ןרעו עריווועג רעירפ רימ ןפראד ָאד ןוא .טוג רימ ןטלאה טנָארפ ןפא ---

 ,רוטארעּפמעט רעד טימ רימ ןטלאה

 ,זיא ןוא ,סלוּפ םעד קידנלייצ ,טנאה רעד ראפ ןדראגרעב ןָאטעג םענ א טָאה רע

 ;ּפָאק ןטימ ןָאטעג יירד א טָאה רע ,עליוכ ןטימ ןדירפוצ ןעוועג טינ ,קיטנַאק

 .שטנעמ רעביל ,ךַײא טימ יוװ ,ןדירפוצ רעמ ךיא ןיב טנַארפ ןטימ ---

 רעביל ,ןדירפוצ ןַײז ךיוא רימ טימ ריא טצװ ,טנָארפ ןפא ּפָא ךימ טזָאל ---

 .דראנרעב טלטרעוועג רעטייוװ ךיז טָאה -- ,רעטקָאד

 רעד ,ינק יד ףא ךיז וצ טנאה סדראנרעב טניילעגפורא טָאה רעטקַאד רעד

 "גָאװ עכעליורג ענייז ןיא ןוא ,טעלגעג יז ,טאלאכ ןסַײװ ןטימ רענעגיוצעגרעביא

 ;ןָאטעג למרומ א רע טָאה סעצ

 ,..טינרָאג עקאט רעבָא ...טינ רַימ טלעפעג ליא ---

 :ןעמערב עטכידעג יד ןביוחעגפוא גנורעדנוווראפ ןיא יו טָאה רע
 ךעלקריוו בָאה ךיא ןוא ..טַײל א ןצנאגניא ןעוועג ןיוש ריא טַײז ןטּפענ ---

 ףא ןזָאל ךייא ןוא ןכייצ-עידראווג םעד ןרעקמוא ןיוש ךַײא ןָאק עמ זא ,טכארטעג

 ..?טנייה ןוא ...טלעוװ ןקע ריפ עלא

 ןפא קורדסיוא אזא טימ ,ןוא סלוּפ םאב טנאה יד ןָאטעג םענ א רעדיוו טָאה רע

 ;ןפורעגנָא ךיז ,ןענאטשראפ טשינרָאג טלָאװ רע יוו ,טכיזעג

 אזא ,טינ ןטולכאל גיוט רע ?ץעיידראווג א ראפ סָאד זיא סלופ א ראפ סָאװ --

 ,טרָאװ סָאד טרעדילגעצ רע טָאה -- ,ןטד-ול-כאל ,סלֹוּפ

 ןוא ןגיוא עקידוװעמעש עטזָאלעגּפָארא-בלאה טימ טלכיימשעג טָאה דראנרעב
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 ןעוועג זיא רעסומ ןקיזָאד םעד ןיא .רעסומ סרעטקָאד םענופ ןדירפוצ ןעוועג זיא
 רעד ,טלטרעצעג רע טָאה ןדראנרעב ...ןטנעָאנ א רעייז ...םענעגייא ןא ןופ סעּפע
 ןופ ץוש ןוא גרָאז רעד רעטנוא דניק א יװ ,טליפעג ךיז טָאה רע .רעסומ רעקיזָאד
 אזא טימ טכאדאב ןוא םאזגנאל טדער סָאװ ,שטנעמ ןקירָאהיױרג ןטרָאיאב םעד טָא
 יד ,עמָאשענ רעד ןיא ןוא ץראה ןיא קידנעגנירדנַײרא ,םיטש רעטוג ןוא רעכייוו
 ,טלָאװעג ךיז טָאה ןדראנרעב ןוא ,טמעראוו א ןוא עפיט א ןעוועג זיא ענַײז םיטש
 יז ,ןרעסומ םיא רע לָאז .שטנעמ רעטוג ,רעטרָאיאב רעד טָא ,ךָאנ ןדייר לָאז רע
 א ןטלאהעגנַײא דראנרעב טָאה -- ,םיריױטקָאד יד ,טַײל עוואקישט ןענַײז
 רעטוג רעטלא אזא טמענ טָא .טרָאװ טוג א ייז ןבָאה ןעמעלא ראפ -- ,לכיימש
 טָאה'ס ןוא ,זָאנ רעד אב רעגניפ ןטימ טאמיק ,ןדראנרעב ,םיא טעָארד ןוא רעטקָאד
 ןוא טימעג סָאד ןרעטשראפ םיא ,דראנרעב ,רע לָאז סָאװ זיא .ןייכ ןטעביז םעד
 ןענַײז דייר-רעסומ עכעלרעטָאפ ,עטוג ענַײז זא ,טַײקרעכיז יד ןעמענוצ םיא אב
 / ;ּפָאק ןטימ וצ טלקָאש ןוא ,דראנרעב ,סיוא םיא רע טרעה ?קיטיינ רָאג זיב

 ,ךיז טייטשראפ ,זיא סלֹוּפ אזא ...קיטכיר רעייז .קיטכיר ,רעטקָאד ,קיטכיר --
 ,טגנידאבמוא .ןכאמ טכערוצ סע ףראד עמ .ץעיידראווג ןייק ראפ טינ

 טיג ןוא רעטקַאד רעד ןיוש םיא טביול -- ,ןלעפעג רימ ריא טַײז יוזא טָא --
 םעד ןביירשסיוא ךייא רימ ןלָאז עשז ןיהּוװ -- :גערפ ןכעלכאז א עכרואדוועגא
 ךיז געט רַאּפ א ףא רעירפ רעשפע טעװ ריא יצ ,ןיירא לייט ןיא ךַײלג ,רעטיל
 | ?ענעגייא יד וצ םייהא ןּפאכּפָארא

 ןקירעיורט םעד קידנזָאלּפָארא טינ ,9יל יד ןָאטעג סיב א טָאה דראנרעב
 ;םענָאּפ םענופ לכיימש

 רעכלעוו ןיא ,טינ סייוו ךיא ןוא ...רעטקָאד רעביל ,ןעמייה ךאס א בָאה'כ --
 ןיא טינ רעבָא ..טיצ עלא וצ ןוא ...ךעלבַײל ןענייז עלא ...רעירפ ךיז טזָאל עמ
 ןייק ףא טינ עליפא ...געט רָאּפ א ףא ןּפאכּפָארא ךיז ןעמ ןָאק ייז ןופ רערעדעי
 ...םעלָאכ ןיא רָאנ -- ןדייס .סעגער רַאּפ

 ךיז ןוא ןריולראפ לסיב א ךיז רעטקָאד רעד טָאה -- ,טביולרעד ,טביולרעד --
 טָאה ןוא עקיסאּפ ןייק טינ ןעוועג ,סיוא טזַײװ ,זיא ענַײז עגארפ יד זא ,טּפאכעג
 אזא זא ,טכירעג טינ רָאג ךיז טָאה רע ...גנורעדורעצ ןפורעגסיורא עליוכ םאב
 -ייו עליפא ןוא ורמוא ליפיוזא עליוכ םאב ןקעוופוא לָאז עגארפ עקידלושמוא
 טלָאװ רע יוװ ,גנוגעוואב אזא טימ ןגיױבעגנָא ךיז רע טָאה --- ,טביולרעד -- ...קעט
 לָאק ןיא גנוקידלושטנא טימ ןוא ,זָאנ רעד ףא ןלירב יד ןקיטסעפראפ טפראדאב
 ךייא ןעמ לָאז יװ -- ,ןדראנרעב וצ ןגיױבעגנָא רעטנעענ ךָאנ ךיז רע טָאה
 ...סָאד טינ טגערפעג ךיא בָאה רעשפע ...טקידלושטנא ?שטנעמ רעביל ,ןייטשראפ
 ?ןעמייה ליפיוזא ריא טָאה סָאװראפ ...ןיימ ךיא ...טקידלושטנא

 ,טצעזעגפוא ךיז טָאה דראנרעב
 -קָאד ,יוזא רעסעב זיא -- ,ןָאטעג לכיימש א רע טָאה --- ,עגאל ןַײמ ןיא --

 ןעשזדנַאלב ןעמונעג ןוא ןרעטש םעד טשטיינקעגסיוא טָאה רע --- .רערעַײט רעט
 קילגמוא רעטסערג רעד סָאד זיא ,דיכָאי-ןעב א טרילראפ עמ זא --- .קילב ןטימ
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 שטָאכ ...טסיירט א ןעמ טניפעג ,רעדניק ךָאנ טָאה עמ זא ןוא ..ןרעטלע יד ראפ
 ,.טינ טדניוושראפ טסולראפ םענופ קעטייוו רעד

 ןַײז רָאנ ןָאק עמאמ א ןוא ..עמאמ א זיא ,שטנעמ רעביל ,םייח א רעבָא --
 ןיא ןוא ,רעטקָאד רעד ןטַײיז עדייב ןיא םענָאּפ סָאד ןגיוו ןעמונעג טָאה -- ,ענייא
 םעד ןופ ןביורט ענלקינ יד ןָאטעג לגיּפש א ךיז ןבָאה ןלירב ענַײז ןופ ךעלזעלג יז
 ,..םא ןא ןַײז ןָאק עטייווצ יד --- ,טעב

 ,ּפיל רעד ןיא ןסיבעגנייא ךיז רעדיוו טָאה רע .טכארטראפ ךיז טָאה דראנרעב
 | ;ןגיוא יד וצ טַײקמעראוו ןעגנאגעגוצ םיא זיא'ס

 ףיוא ןענַײז סעמאמ רָאנ ...טגָאז ריא יװ ...רעטקָאד רעביל ,סע זיא יוזא ---
 --- ,ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא דראנרעב טָאװ -- ,עמאמ א ןאראפ .ענעדיישראפ ןאראפ
 ,דניק ןגייא ריא טנַײפ טָאה סָאװ ,עמאמ א ןאראפ .םא ןא דניק סָאד ּפָא טיג סָאװ
 ..."עמאמ/ ןעמָאנ עקילייה סָאד טמוק ריא ...םייח ןַײמ ףא טינ ךיז גָאלק ךיא שטָאב

 עטאלאּפ רעד ןופ טנעװ יד טקוקעגמורא ,טלעטשענּפָא עלַײװ א ךיז טָאה רע
 ;סיורא ןסיורד ןיא רעטצנעפ ןכרוד קילב םעד ןָאטעג ףרָאװ א ןוא

 ָאד טשרע טליפרעד ךיא בָאה ,םייה יד ןַײז ןַאק סע עמאמ א ראפ סָאװ רָאנ ---
 ,,,דנאבראפנטעווָאס ןיא

 ףא ןָאטעג קוק א ַײנטגופ רעטקָאד רעד טָאה -- ...ןייק טינ ןעד טַײז ריא ---
 ,עגארפ יד טקידנעראפ טינ ןוא ןדראנרעב

 ךיא ,יימרא רעשיליוּפ רעד ןופ טאדלָאס רענעזעוועג א ,ןליופ ןופ ןיב ךיא ---
 ןעמ טָאה יימרא רעשיליופ רענעזעוועג רעד ןיא ןוא .ןליױּפ ראפ ןגָאלשעג ךיז בָאה
 ןלוּפ ןיא ןעמוקאב גנודליב רָאנ ,ןליוּפ ןיא ןריובעג ןיב ךיא .טאהעג טנַיּפ ךימ
 ןייגניירא .ןבעגעג טינ רימ ןעמ טָאה דָאװאז א ףא טעברא .טנַאקעג טינ ךיא בָאה
 ןוא .םייה ןַײמ זיא ןליוּפ רָאנ .ןטָאבראפ ןעוועג רימ זיא עשראוו ןיא ןטרָאג א ןיא
 טינ עשיליוּפ יד ךיא לעװ טלעוו רעד ןיא דרע םוש ןייק ףא .ביל ךיא בָאה ןליוּפ
 טציא ,גנוצ רעד טינ רימ ךיז טגייל "עמאמ, ןגָאז ןליוּפ םענעי טָא רָאנ ,ןטיײבראפ
 ,ןענָאמרעד טינ ךיז ךיא ליוו רעטציא .סנליוּפ קיטשכַארב רעדעי רעַײט רימ זיא
 ןטרָאד בָאה'כ יצ .טינ רעדָא ןטרָאג א ןיא ןייגניירא ןטָאבראפ ןעוועג רימ זיא'ס יצ
 ךיא .דנאל רעדנא ןא ןיא ןרָאפקעװא טזומעג בָאה ךיא רעדָא ןרידוטש טנַאקעג
 ןא רענייא .ּפָאק םעד טקיטולבעצ ןטאט ןַײמ טָאה עמ זא ,טינ עליפא קנעדעג
 עטאט רעד ,טפול ןּפאכ ןעגנאגעג זיא רע .סעבאש םוא ןעוועג זיא'ס .ףרּוװסיױא
 -עצ רעדעי ייוו רימ טוט סע ֹוא ,רָאנ סייוו ךיא ,ןסעגראפ ךיא בָאה ץלא ,רענַײמ
 וצ טינ רָאנ .למייב ןסירעגסיוא רעדעי .דרע רעשיליוּפ רעד ףא לגיצ רענעכָארב
 ןעמ טָאה ,םעד ןופ טלאפ סָאװ ,ןטָאש םעד וצ טינ ןוא ,טיג עס סָאװ ,טכורפ רעד
 ..טזָאלעגוצ טינ ךימ

 .םעטָא םעד טּפאכעגרעביא טָאה רע
 ןָאטעג טעלג א רעטקַאד רעד טָאה --- ?ןדייר וצ רעווש ךַײא זיא רעשפע --

 | ,טנאה ןַײז
 ,ןליג ---
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 :טייקיור רעמ טימ ןוא רעליטש טצעזעגרָאפ טָאה רע ןוא
 רימ טָאה רע שטָאכ ,ביל רידנאמָאק רעד ךימ טָאה ,יימרא רעד ןיא ,ָאד ןוא --

 ךיא זא ,יימרא רעד ןיא ָאד .ןדאיראנ סקעז טקעטשעגנַײרא טשינמוא ןוא טסיזמוא
 ,דעװָאק ןבעגעגּפָא רימ ןעמ טָאה ,ןבעגעגרעביא ןוא ךעלטנרָא ןגָאלשעג ךיז בָאה
 טָא ראפ ןבעל סָאד ןבעגּפָא רעווש טינ ךעלקריוו זיא'ס זא ,טליפרעד בָאה ךיא ןוא
 ...ןבעל סָאד ריד טיג סָאװ ,סניוזא ראפ יו ,ץלא םעד

 םיא לָאז רעטקָאד רעד ,טזָאלעג טינ רע טָאה -- ,רעביל רעטקָאד ,טראוו ---
 -גזיוט רעטרעדנוה ןַײרא םָארטש א ןביג סע יװ ,טעז ריא ןעוו -- ,ןגָאלשרעביא
 ןוא ,ןשטַײד יד ןופ ענעּפָאלטנא ,ןעיורפ ןוא ,םינייקז ןוא ,רעדניק --- םיטיילּפ רעט
 רעוו -- טגערפעג טינ ,עלא ייז ראפ דנאל סָאד ךיז טנפעעצ ,םענייא ראפ יו טקנוּפ
 עקיזָאד סָאד זא ,גונעג זיא .םִיָאבאה-םיכורב זיא ?םיטיילּפ ?עטגָאיעג ..?סָאװ ןוא
 ,טעברא טימ ןוא ,טיורב טימ ןוא ,ךאד א טימ טנאה יד ןקערטשסיוא ייז לָאז דנאל
 רעטרעדנוה ןוא לארוא רעד ןפָא ךַײא ראפ זיא טָא -- ןוא ,קינטאוו א טימ ןוא
 .ןאטסכאזאק ךייא ריא טָאה טָא זיא ,טלעק ראפ עריומ טָאה ריא ביוא ןוא .טעטש
 םענייק טסיב ןוא .םיטיילּפ רעטנזיוט רעטרעדנוה .ןעגנאלראפ ןשטנעמ ןיהּוװ ןוא
 .ןגיוא יד ןיא סיורג טינ

 םוראיוזא ןוא ןגױא יד טימ טלטניּפעג טַײצ עצנאג יד טָאה רעטקָאד רעד
 ,טרעגרעעג רָאנ טָאה םיא .דייר סדראנרעב טימ טַײקימיטשנַײא ןַײז טקירדעגסיוא
 טינ םיא לָאז רע .ץיה אזא טימ טדער ןוא ףוא יוזא ךיז טגער רענַײז עליוכ רעד סָאװ

 םעד עווכאּפ רעד רעטנוא ןגיילרעטנורא ןסייהעג םיא רע טלָאװ ,ןַײז רעאצעמ ןלעוו

 רעד טָא טסָאקעגּפָא םיא טָאה סע ךעלטנעצ לפיוו ,ןזיוואב םיא ןוא רעטעמַאמרעט
 ןיא ץעגרע .עביס ןייא ךָאנ בילוצ ןָאט טינ סע ןָאק רע רעבָא ,ךערּפשעג רעקיזָאד
 ,דייר סנטעדנוווראפ םענופ טרירעג ןעוװעג רעטקָאד רעד זיא ףיט רעד

 עליוכ ןקיזָאד םעד אב ןיוש טציז רע זא ,רעטקָאד רעד ,טּפאכעג ךיז טָאה רע

 -עג ךָאד רע טָאה ,טייהרעקידנלַײא ןיוש ןוא ,טלעטשעגפוא ךיז רע טָאה .גנאל וצ
 ,טרָאװ-טסיירט א ןגָאז טלָאװ

 רעד רעביא טלשטעּפעגוצ קיליײא םיא רע טָאה -- ,שטנעמ רעביל ,ונ ---

 -ניירא סיוועג טעוװ עמָאכלימ עקיטציא יד --- ,עינָאלד רעד ןופ טַײז רעטשרעבייא

 ליּפשַײב רעד .רעקלעפ יד ןופ ןבעל ןיא ןוויטקערָאק עקיטכיוו רעייז עקינייא ןגָארט

 רעד ןיא טלעוו רעד ןופ קילג ןראפ שיטקאפ ךיז טגָאלש סָאװ ,דנאל רעזדנוא ןופ

 ןענרעל סעּפע ,ןפָאה ןעמ ףראד ,טעװ ,קילג םענעגייא םעד ראפ יװ ,סָאמ רעבלעז

 ןלױּפ .ןלױּפ וצ סעכַײש א ןבָאה סָאד טעוװ סרעדנוזאב ...ןַײז וועייכעמ סעּפע וצ ןוא

 רעד ןופ סיורא טעװ סע ...סטרעטַײלעג א סיורא עידעגארט רעקיזָאד רעד ןופ טעוו

 עגנאל א טעװ קלָאפ עשיליוּפ סָאד ...דנאלסור ןופ טנעה יד ףא עידעגארט רעקיזָאד

 ןשישטַײד ןטימ גנוריגער רעד ןופ ןאמָאר רענעגנולעג-טינ רעד זא ,ןעקנעדעג טַײצ

 ...ןבעל ןַײז יו רעקינייװו טינ ןוא דעװָאק ןַײז יו רעמ ןליוּפ טסָאקעגּפָא טָאה םזישאפ

 טייטשראפ רעשפע .ןכָאש א ראפ דנאלסור טָאה סע סָאװ ,קילג קיצניײא ןייז זיא'ס

 -פוא טָאה דנאלסור זא ,שטנעמ רעביל ,ןסעגראפ טינ טפראד ריא .,,ןיוש ןלױּפ סע
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 ראפ רָאנ ,םיטיילּפ יד ראפ רָאנ טינ ןוא ךיײא ראפ רָאנ טינ סמערָא יד טנפעעג
 ףא ,ָאד ןוא .ןרעציפַא ןוא ןטאדלָאס .יימרא רעשיליוּפ רענעבילבעג-ץנאג רעד
 טסייוו ריא .עיצאיצנערעפיד עלאיצַאס עטצעל ריא ןעמוקעגרָאפ זיא ,דרע רעזדנוא
 זא --- ,ןדראנרעב וצ ןגיובעגנָא ךיז רע טָאה -- ,ןעגנוטַײצ יד ןופ עמאטסימ ךָאד
 קידנצונאב ,קלָאפ עשיליוּפ סָאד ןטאראפ לָאמארעדיוו טָאה סרעדנא לארענעג רעד
 טיג םיא לָאז געוו ןפא ןעוו זא ,ךעלגעמ .טַײקכעלטניירפטסאג רעזדנוא טימ ךיז
 - .רעקנעה טנליוּפ וצ ,דנאלשטַײד וצ טפיוקראפ ךַײלג ךיז רע טלָאװ ,דנאלגנע ןייטש
 ףא טקעלקעג טינ םיא טלָאװ סע סָאװ ,סָאד רעשפע זיא טלאהּפָא ןייא ךָאנ ןוא
 טָאה לַײװרעד זיא ,ָאי .לדנאה ןקיזָאד םעד ןכאמ ףא דנאלשטַײד זיב סעָאציױה
 לייט עטנוזעג יד רעבָא .דנאלגנע ןיא רעכיוס םעד ןענופעג ןדנּוװ סנלױּפ ראפ רע
 ףא ןקיטולב סָאװ ,יד ,סנליוּפ ןיז עַיײרטעג יד ,עטכע יד ,יימרא רעשיליוּפ רעד ןופ
 רעד טָאה --- ,רעטנוא ךיירטש ךיא ,קלָאפ ןשיליוּפ םענופ לריוג םעד ראפ סעמע ןא
 -קעמ עשיטילָאּפ יד ןופ טינ ,קלָאפ םענופ -- ,טכאמעג םאזקרעמפוא םיא רעטקָאד
 עשיליוּפ ןופ עיזיוויד א ןיא ךיז טרימרָאפ לייט עקיזָאד יד ,ןטָארקנאב ןוא סרעל
 א טגיילראפ רעטקַאד רעד טָאה -- ,ןריּפיקע יז טעװ דנאלסור ןוא ,ןטָאירטאּפ
 -ראפ רע טָאה -- ,ןענעּפָאװאב יז טעװ דנאלסור ןוא --- ,עינָאלד רעד ףא רעגניפ
 -יפֲא ןבעג ריא טעװ דנאלסור ןוא -- .עינָאלד רעד ףא רעגניפ ןטייווצ םעד טגייל
 יז טעוװ דנאלסור -- .רעגניפ ןטירד ןפא ןזיוועג םיא רע טָאה -- ?טעז ריא .ןרעצ
 ,עדאגירב עקיזָאד יד ,ןעמעניירא יז טעוו ןוא טיורב טימ ןוא רעַײּפ טימ ןגרָאזאב
 רעד טימ םענייניא ןוא .ןעיימרא עשיטעווָאס יד ןופ עכָאּפשימ רעסיורג רעד ןיא
 רעד ראפ .םייה רעטרעטסעלעג ריא ראפ ןגָאלש ןייג ךיז יז טעװ יימרא רעטיור
 רעביל ,יוזא ,יוזא .קלָאפ ןשיליוּפ ןטרעטסעלעג םעד ראפ .עשראוו רעטרעטסעלעג
 ,ןלוּפ יײנ א ראפ טולב רעייז ןבעגּפָא ןלעװ סָאװ ,ןטאדלָאס עקיזָאד יד ןוא ,שטנעמ
 זא .עכעלשטנעמ .ןלוּפ ראפ ןצעזעג עַײנ ןבַײרשנָא טולב רעייז טימ ךיוא ןלעוו
 עריא רָאנ ,שטנעמ רעביל ,ךַײא רָאנ טינ .עמאמ א ןַײז ןענַאק ךעלקריוו לָאז ןליוּפ
 זיא סָאד .עמאמ ןייק ןעוועג טינ ךיוא יז זיא ייז לַײװ .םירעיוּפ עריא .רעטעברא
 ,שרעדנא רָאג ןַייז ץלא טעװ טציא .קלָאפ ןשיליוּפ ןצנאג םענופ לריוג רעד ןעוועג
 טיג זיא'ס .רוטארעּפמעט רעַײא ךָאנ טקוק ןוא ,שטנעמ רעביל ,ךיז טכיראפ ,ונ
 .ץעיידראווג א ראפ רוטארעּפמעט ןייק

 סָאװ ,טיזיוו םעד טָא ןופ טשימעצ ןצנאגניא ןעוועג טונימ עכעלטע זיא דראנרעב
 רעצנאג א ןביוהעגפוא םיא ןיא ךיז טָאה סע .טקעטשעגּפָא םיא טָאה רעטקָאד רעד
 סָאװ ,םעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא ןליפעג עטמיוצעג-טינ ןוא ןעקנאדעג ןופ םערוטש
 ,ןטָאירטאּפ עשיליופ ןופ עדאגירב רעד ןגעוו טלייצרעד םיא טָאה רעטקָאד רעד

 ,לטעב ןַײז ףא ןעגנורּפשעגרעטנוא רע זיא -- ,עדאגירב עַײנ א --
 זיא'ס .טסּוװעג רע טָאה ,ןטאראפ טָאה סרעדנא לארענעג רעד זא ,םעד ןגעוו

 םרָאפינוא עשילוּפ יד טגָארט רעטעראפ רעקיזָאד רעד סָאװ ,ןעיאזיב א ןעוועג
 ,ןדנווװ סנליוּפ טימ יו טקנוּפ ,ריא טימ טלדנאה ןוא

 ,טייקיסעמצעזעג א טאמיק זיא טאראפ סעסרעדנא ,ָאי ,ונ .טסּוװעג רע טָאה סָאד
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 "שימ רעד ןיא ןטָאירטאּפ עשיליוּפ ןופ עדאגירב עַײנ א ךיז טעדנירג סע זא רָאנ

 -עביא עקידנרעטסַײגאב א ןעוועג םיא ראפ זיא ,ןעיימרא עשיטצווָאס יד ןופ עכָאּפ

 .לטעב ןַיז ףא ןגילנַײא טנָאקעג טינ קַיור סונימ ןייא ןייק רעמ טָאה רע ,גנושאר

 ןיא טרעדילגעגנייא ,ןטָאירטאּפ עשיליוּפ ןופ עדאגירב יד יוװ ,ןיוש טעז דראנרעב

 ,טגָאזעג טינ לָאמנייק ייז ןגעוו ךָאד טָאה רענייק .,ךיז טגָאלש ,יימרא רעטיור רעד

 רעד ןגעו ןעגנאגעג קידנעטש ךָאד זיא דייר א ,ןטאדלָאס עטכעלש ןענייז ייז זא

 ?ןטאדלָאס יד רעבָא .טפאשדנאמָאק רעזָאלטנאלאט ןוא רעטפיוקראפ ,רעקידלזאמילש

 .ןגיוא יד ףוא בייה א טיג דראנרעב ןוא

 ןייק יימרא רעטיוו רעד טימ םענייניא ןרישראמנַירא ןַײז סעוו'ס קילג אראס

 -עג ךָאנ זיא'ס יצ -- ,ּפאכ א ןיילא ךיז רע םיג -- ,טסייוו רעוו שסָאכ ...עשראוו

 רָאפ טצעז רע רָאנ -- !טָאטש רעטמיורטראפ רענייש רעד טָא ןופ ןעמיס א ןבילב

 -יירס ןופ שא ןיא ינק יד זיב ןייג וצ ןעמוקסיוא עליפא לָאז .סנייצלא -- :ןעמיורט

 טינ ךעיוק ןייק טצוװ סנייצלא -- ,סעוורוכ ןופ דלאוו ןטרעגלאוועגמוא ןא ןיא ןוא סעפ

 .ריא טימ ןקיטעזנָא ךיז ןוא ,דיירפ יד ,ןענייווסיוא יז ןקעלק

 :רעטייוו רענַײז םיורט רעד םיא טריפ סע ןוא

 -עגפוא ןא ןופ סעמרעפ עקידנעשטראטס יד רעביא רעבירא ןעמ טרעטעלק סָא

 געט עטלייצעג ןיא ףוא ןטאדלָאס יד ןלעטש טָא .לסַײװ רעד רעביא קירב רענעסיר

 ןוא עביל טימ .םאזיורג ןוא ןייש ןזיא לסַײװ יד ןוא .קירב עקיליײװטיײצ עַײנ א

 ,ייז טגָארטעצ ןוא ןרעטש עשייימראטיור יד ךיז ןיא ּפָא יז םלגיּפש טייקראבקנאד

 יימרא יד ןיוש טרישראמ טָא .קסנאדג זיב ,גנעל רעצנאג רעד רעביא קידנשיור

 "עגסיוא ןעייטש רעזייה ןופ ןטעלעקס .עקסווָאקלאשראמ רעווערָאכ רעד רעביא

 ץנאג יד ןופ שיור רעד .םיסיימאה-סעייכט ענענאטשעגפוא יוװ ןרילאּפש ןיא טלעטש

 יד ,ייז ןלייצרעד למרומעג ןקיזָאד םעד טימ .ןשָאל רעייז זיא רעמייב ענעכילבעג

 עמ יוװ ןוא ןסאגופ טימ טצעוװעסאּפעג ןוא רעַײפ טימ ןסימשעג ייז טָאה'מ יוװ ,רעזַײה

 רעזייה יד ןבָאה סָאװ ,יד ,רעניווונייא יד ןסָאשעגסיוא טנעװ ערעייז אב רעירפ טָאה

 .לגייפ יד יװ ,ןסָאשעגסיױוא ,טיובעג

 ןעמ טרעטנעענרעד --- ,ןגיוא יד ךאמראפ א ןדראנרעב אב ךיז ןביג -- ,טָא ןוא

 "נעעגרעד עמ ,עקידנרישראמ יד אב טירט יד רעליטש ןרעוו ָאד .ָאטעג רעד וצ ךיז

 -סע"ןעוו ןענייז ןשטנעמ סָאװ ,ןַײּפ ןוא ראצ ןטסערג םענופ טרָא םעד וצ ךיז טרעט

 ,טנעװו טימ טרעיומעגמורא ,טָאטש עצנאג א .טלעוו רעד ןיא ןענאטשעגסיוא זיא

 -ָאכראה רעטיירב רעד ָאטינ .סנטָאש ןופ טָאטש א .םעליוסעב א םורא ןקראּפ א יוו

 טינ םיא ןיא ןעוואה סע .גראווכָארב טימ טרעגלאווראפ זיא רע ,דזאיעשפ רעקידעוו

 "ינעב יד ןטַײװ רעד ןופ םיא וצ טינ טקוק סע ןוא סעקוועלאנ עקידלמוט יד ןַײרא

 -גייא עסיורג-קידענושעמ יוװ ,ןכָארבראפ ןעייטש רעזייה יד .עיּפילָאװָאנ עקידסעמ

 יו ךַײלג ,ּפָארא ץעגרע ךיז טסיג סאג רענאקשיצנארפ יד .סעווייצאמ ענעלאפעג

 "עצ ןגיל רעטארפינָאב רעד ןופ קורב םעד ףא ןוא ,טנורגּפָא ןא ןיא עקידנלאפ א

 יז .רעבדימ רעד ןיא םיסיימ יו טקנוּפ ,רעקיטשכָארב ןופ סנטָאש עקיזיר טגייל

 ,טַײקליטש רעקידנטָאש רעייז ןיא שיטעטסעיאמ ןוא ךעלרעדנווו יוזא ךיוא ןגיל
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 יד אב יװ ,ךיוא ןענַײז ייז אב זא ,רָאנ ךיז טכאד סע .בייהנָא רעייז טינ טעז עמ
 ,ןרעיוט יװ סיוא ןעעז סָאװ ,ינק עשירעביג עכיוה יד ןגיובעגסיוא רעבדימ"ייסיימ
 ףרוד טייג ,עמוט ריא םימ יז קידנרירנָא טינ ,טַײקידנור-בלאה רעייז רעטנוא ןוא
 ,עלָאּפאמ עשיטסישאפ ןוא עּפראכ עשישטייד יד שינעקנעפעג ןיא

 -לןרט ענייז וצ ,סעיזיוו ןוא ןעקנאדעג ענַײז וצ ּפָאק ןטימ וצ טלקָאש דראנרעב
 זיא סָאװ ,דנאטשוצ אזא ןיא ןַײרא רע טלאפ ,רעדימ א ,ןוא ,ןעגנאלראפ ןוא ןעמ
 ,םעלָאכ ןוא רָאװ ןשיווצ ץעגרצ

 ,גנווב רעד ףא .םיטיילּפ יד ןשיוצ דניצא ןַײז ןעוװעג ןלאב א טלָאװ רע
 ןגעוו ןטרָאד ןיוש ןעמ טסייוו .םוטנדיי שיליוּפ קיטש א ךָאד ךיז טניפעג טרָאד
 ?ןטָאירטאּפ טשיליוּפ יד ןגעוו ?עדאגירב רעד

 ףליפא םיא זיא'ס .םעד ןגעוו גנונא עטסדנימ ןייק טאהעג טינ טָאה דראנרעב
 -עגפוא ןענַייז רעטימעג יד ןוא ,טציא ךיז ןעמ טלמוט ןטרָאד זא ,ןלאפעגנייא טיג
 סָאד ןריפ יימרא רעשיליוּפ רעד ןופ ןטאדלַאס ענעזעוועג יד זא ןוא טרעביוש
 ןעמוקאב עלא ןיוש ןבָאה ייז זא ,דראנרעב ,טסוװעשג טינ טָאה רע ,לדער עצנאג
 ןטעב ךיז לָאז עמ זא ,םיטיילּפ יד ןשיווצ למוט םעד ייז ןכאמ טציא ןוא ןעגנורעדָאפ
 ,ןיירא למיה ןיא זיב טגייטש רעּפמאעג רעד ןוא ,עדאגירב רעד ןיא קיליווַײרפ

 ָאד ןענייז םיטיילּפ לייט רעטסערג רעד סָאװ ,םעד ןיא טייטשאב ץיה עצנאג יד
 .טנאח רעד ןיא סקיב א ןטלאה ןענָאק ןופ דעמיל א ןעגנאגעגכרוד גנויוב רעד ףא
 ןעוועג ןיוש ןענַײז םיטיילּפ יד ןופ ןאמ קיסיײרד ןוא ריפ .בולק םאב ,ָאד עקאט
 טפראדאב ןכיגניא רָאג ,קיטנָאק ,טָאה סָאװ ,עדאגירב א ןיא טרירטסיגעראפ
 -עגנֲא םעצולפ ןענַייז סָאװ ,ןעגנורעדָאפ יד רָאנ ,טנָארפ ןפא ןרעוו טקישעגקעווא
 יד טיירדעגרעביא ןצנאגניא ייז ןבָאה ,ןטאדלָאס עשיליוּפ ענעזעוועג יד ףא ןעמוק
 טקישעגקעווא טלָאװעג ,ןעגנורעדָאפ יד ףא טקוקעג טינ ,ןבָאה עקינייא .סערצָאי
 ,טקעריד ןלייט עשייימראטיור יד ןיא ןרעוו

 ןגָארט ליוו ךיא ןוא --- ,רענייא טענייטעג טָאה --- ,ייסאר ןיא ָאד ןיב ךיא ---
 -ירב יד ,ןליוּפ ראפ ןגָאלש סנייצלא ךיז לעוו'כ .ןרעטש ןטיור א טימ טעקשאק א
 ,,,יימרא רעטיור רעד טימ םענייניא ךיוא ךָאד םייג ןיילא עדאג

 טקישעג טָאה עמ ןעוו ,טלמעד ךָאנ ןבירשראפ ךָאד ךיז טָאה רע ...ָאי ,ונ --
 םיִא טָאה עמ ,יײא -- .רעטייווצ א ןטלאהעגרעטנוא םיא טָאה -- ,דארגנילאטס ןייק
 טמענ עמ ןעוו ,ןעוועג טלָאװ סָאװ ןוא .,,דלוש ןַײז טינ ךָאד סע זיא ..?ןעמונעג טינ
 ?ָאי טלמעד םיא

 "ירב רעשיליופ רעד ןיא טריפעגרעבירא עליימעב טציא םיא ןעמ טלָאװ ---
 ,קיזומ טימ ...יוזאיוו ךָאנ ?טינ ָאד ןעמ טייטשראפ סָאװ .עדאג

 ,שרעדנא סעּפע זיא ,יוזא ביוא ---
 ,לרעדורב ,ייג זיא ,יוזא ביוא ---
 ףיז טָאה סע .ןסָאלשעגרעביא ,גנויוב רעד ףא ךָאנ ,טרָא ןפא ךיז טָאה עמ ןוא

 ןיילא ןעמ טָאה ןעוו זיב ,סָאװ זיב ןוא ,עדאגירב עצנאג א ןבילקעגנָא ןיילא טרָאד
 ןיוש ןעמ טָאה םידומיל עשירעטילימ יד ןוא ,עטסטלע טלייטעגסיוא ךיז ןשיווצ

 סס



 ןיוש טָאה רענייא רעדעי ןוא ,ןעגנוביא עשיטקארּפ ןופ רעטקאראכ א ןבעגעגוצ

 רע יוזאיוו ,טָאטש ןַײז ןיא קירוצ םוא ךיז טרעק רע יוזאיוו ,םעד ןגעוו טמיורטעג

 א ןעוועג ןיוש זיא םענייא ןדעי ןוא ,יימרא רעטיור רעד טימ ריא ןיא ןַײרא טייג

 סעּפע זיא טלעק רעלארוא יד זא ,ךיז טכאד ,ןוא ,לארוא ןטימ ןדיישעצ ךיז דָאש

 עמ רָאנ ...ןצראה םוצ דעמ -- טעברא ערעווש יד עליפא ןוא ,רעקאמשעג ןרָאװעג

 .געוו ןיא ןטיירג ןעמונעג ךיז טָאה

 ,םיטיילּפ ןּפיל יד טימ טעקָאמסעג ןבָאה -- ,דניצא זדנוא טלעפ דראנרעב ---

 םיא טימ -- ,טצכערקעג ,סעקמאד יד קידנגיילפיונוצ ,לעיכ טָאה --- ,ָאי ---

 םענייניא םיא טימ ןוא ןָאלעשע ןיא לָאמארעדיוו טצעזעגפוא טציא ךיז רימ ןטלָאװ

 .םעיס ןסעמע םעד טכאמעג רימ ןטלָאװ

 ןעגנאגעגמורא זיא סָאװ ,דראפס םָארוװװא וצ טדנעװעג לעיכ ךיז טָאה ייביינעב

 :רענעגָארטעצ א ןצנאגניא

 ךיז טלָאװ ריא יוװ ,טארוקא ,םָארװא ,טשוכעצ םורא יוזא ריא טייג סָאװ --

 ךָאנ ןרָאפקעװא ןראפ קעשייכ ריא טָאה רעשפע ?ןעוועג רעדיינ-רעטאמ טינ ךָאנ

 -אּפעצ טָא .טלעױּפעג ריא טָאה רימ אב ,לדָאג-דעװָאקעב זיא ?עדרעב רעלארוא ןא

 .ןרעיודעג טינ סע טעװ ךאס ןייק .עקמאד יד ךַײלג ךיא עוועק

 :ּפָאק ןטימ ןָאטעג ךאמ א טָאה דראפס םָארוװא

 .ראנ ךימ ףור ןוא ךעקעל רימ ביג --- ,לעיכ ,ןגָאז ריד ל'כיא סָאװ וטסייוו ---

 -ראפ םעד טָא וצ ףעטוש א ןַײז ...לארוא ןפא ןבַײלב יבא ,עדרעב א ןּפאכ טניול סע

 טסעז וד יװ .עדרעב א טימ רָאנ טינ ,דרָאב א טימ עליפא ןיוש ןעמ געמ ןגעמ

 ךיוא ךיא טלָאװ ןדראנרעב ףא ןוא .סעגירטסראפ עטּפעלשעגסיורא יד טימ ךימ

 .ןלאב א ןעוועג

 טימ ןוא גניטימ א טימ .טיילגאבסיורא גנויוב רעד ןופ ייז ןעמ טָאה ןכיגגיא

 .לארוא םעד טזָאלראפ ייז ןבָאה טפאשקנעב רעטבעלעגנָא טימ ןוא .קיזומ

 רָאנ טָאה רע .טאהעג טינ גנונא ןייק עליפא דראנרעב טָאה ץלא םעד ןגעוו

 וצ .לארוא ףא ןּפאכּפָארא ךיז ןיירא לייט ןיא עזַײר-קירוצ ןַײז ףא עיידעב טאהעג

 ,םעד ןגעװ רעטרעוו רָאּפ א ןפראווראפ סנייראפ ןוא ,ייז טימ ןעז ךיז .עקינייז

 םיטיילּפ יד ןופ עקיטכילפ-רעטילימ יד יעגנוי יד םורק טינ ןעוועג טלָאװ'ס זא

 ןיילא רע .ןטָאירטאּפ עשיליוּפ יד ןופ עדאגירב רעד ןיא קיליוויירפ ןטעב ךיז ןלָאז

 ..ןָאט טפראדאב ךיוא רעשפע סע טלָאװ

 .סולשאב רעטסעפ א ןעוועג םיא אב זיא ,ייז וצ ןרָאפוצ רע טעװ טגנידאבמוא

 .לָאטיּפש םעיופ ןביירשסיוא רָאנ םיא ןעמ לָאז

 רעטלא רעד ןדראנרעב וצ ןעגנאגעגניירא רעדיוו זיא םורא געט רַאּפ א ןיא

 "נָא ךיז ,סלוּפ םעד קידנלייצ ,ןוא טנאה רעד ראפ ןָאטעג םענ א םיא ,רעטקָאד

 ;ןפורעג

 .ווירב א טכארבעג ךַײא בָאה ךיא ,שטנעמ רעביל ,ונ ---

 ,דראנרעב טרעדנּוװראפ ךיז טָאה --- ?רימ ---

 .סָארג דראנרעב טנאשזרעס רעד טַײז ריא ביוא .ךיײא ---
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 -טניּפ ןגיוא ענייז יוװ ,ןעזעג ,רעטקָאד ןפא טקוקעג רעגַײנ טימ טָאה דראנרעב
 ,טראוועג ןוא ,סלוּפ םענופ לָאצ יד סיוא ןעל

 ?ןעמעוו ןופ טינ ריא טגערפ עשז סָאװראפ ---
 ןעמונעג ךיז לָאק ןיא טייקידװעמעש טימ ןוא טמעשראפ ךיז טָאה דראנרעב

 ;סאּפש א טימ ןרעפטנעראפ
 ,רעטקַאד רעביל ,טינ ןעמ טגערפ עווטסלאשטאנ אַכ --
 לטיצעּפס יװ ,רוטארעּפמעט יד .טנכיײצעגסיױא ךייא אב זיא סלופ רעד --

 ,ץנעדנַאּפסערָאק רעקיזָאד רעד ראפ טלעטשאב
 ;ריּפאּפ א ןזיוואב םיא טָאה רעטקָאד רעד ןוא
 -רעב טנאשזרעס רעד .לָאטיּפש ןופ סערדא ןפא ןעמוקעגנָא זיא'ס .טנעייל ---

 ,ןביולרעד סע טעװ דנאטשוצ-טנוזעג ןַײז רָאנ יװ ,טרעדָאפעג טרעוו סָארג דראנ
 םיא רע טָאה -- ,טאנ .עדאגירב רעשיליוּפ רעד ןופ באטש ןיא ןדלעמ ךַײלג ךיז
 ךיז טרעדנע סע יװ ,ןיוש ריא טעז טציא -- ,גנורעדָאפסױרא יד טקערטשעגסיוא
 ?טלעוו יד

 ןפא טקוקעג טָאה רע .טרָאװ ןייק ןעגנערבסיורא טנַאקעג טינ טָאה דראנרעב
 .טכוזעג סעּפע טלָאװ רע יװ ךַײלג ,רעטצנעפ ןיא ןוא רעטקָאד ןפא ןוא ריּפאַּפ
 ןַײז ןופ ןוא טייקטשארעביא רענעגייא ןַײז ןופ ןָאטעג סיר א ךיז רע טָאה ךעלדנע
 ;טַײקיַאד-טינ רעכעלקילבנגיוא

 ?ראפ ,טריטאטסנָאק סָאװרַאנ טָאה ריא יו ,דנאטשוצ-טנוזעג ןַײמ זיא --
 רעביא ןדראנרעב טּפאלקעגוצ רעטקָאד רעד רענעדירפוצ א טָאה -- ,ראפ --

 ?שטנעמ רעביל ,ריא טגיַײװש סָאװ ,ונ -- .עציילפ רעד
 ,רעטקָאד רעביל ,ךעייש טינ טציא ןענַײז רעטרעוו ןייק --
 -עגּפָארא ,יז קידנקירד ,ןוא טנאה סרעטקָאד םעד ןָאטעג םענ א טָאה דראנרעב

 ;ןגיוא ענערָאװעג טכַיפ יד טזָאל
 !קנאד א --
 רעד ןופ באטש ןבעל טיירדעגמורא דראנרעב ךיז טָאה םורא געט טכא ןיא

 -עגוצ ןעוועג זיא ןריט יד ןופ רענייא ףא ,רעמיצ-טראוו ןיא .עדאגירב רעשיליוּפ
 ;:טפירשפוא ןא טימ עקנַאטראק א טּפאלק

 ,"ץקיטכילפ-רעטילימ ןופ רוטארטסיגער .יקסוואלסוגָאב קינוװָאקלָאּפ,
 טָאה'מ .ןעמוקעגניירא זיא רע .ייר ןַײז ףא טראוועג גנאל טינ טָאה דראנרעב

 -רעד ןעוועג ןיוש ןענַײז ןטעטילאמרָאפ עלא ןעוו .ךעלטגיירפ רעייז טנגעגאב םיא
 לָאמארעדיוו ,ןדראנרעב ףא ןָאטעג קוק א לָאמאכָאנ קינװָאקלָאּפ רעד טָאה ,טקידייל
 ,ןרָאקיז ןיא ךיז אב ןלעטשפוא סעפע טווּורּפעג ןוא עילימאפ ןַײז טנעיילעגרעביא
 -עטקאראכ-סגירק רעקידנצנעלג רעד טימ סָארג דראנרעב דיי רעוועשראוו רעד
 טנַאמרעד םיא טָאה ,עגלָאװ רעד אב ןגָאלשעג ךיז טָאה סָאװ ,לייט ןַײז ןופ קיטסיד
 קידנקוק ,טָאה רע .עשראוו ןופ ןפָאלעג זיא ןיילא רע ןעוו ,געט עקירעיורט יד ןיא
 "עגפורא טָאה רע סָאװ ,לדיימ א טימ ןאמנגנוי א ןיא טנָאמרעד ךיז ,ןדראנרעב ףא
 ,ץענערג רעשיטעווָאס רעד זיב טריפרעד ייז ןוא ןישאמ רעד ףא ךיז וצ ןעמונ
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 טָאה רע .רעטשוכעצ א לסיב א באטש ןופ קירוצ ןעגנאגעגסיורא זיא דראנרעב
 -לדניווש ןוא שרעדנא סעּפע ןעוועג זיא םורא ץלא .זיא רע ּוװ ,ןעזעג טינ טאמיק
 סָאװ ,לָאק טנאקאב א טרעהרעד רע טָאה ,ּפערט ףא יװ ,יוזא קידנעייג ,ןוא .קיד
 ;טנַאיעגנָא םיא טָאה

 !דראנרעב רעוואכ --
 -ייֵלּפ עּפורג א ןעזרעד ןוא לָאק ןפא טעווערעקעגסיוא ךיז רע טָאה לענשצילב

 ןעוועג ץלא זיא'ס רָאנ .טנעקרעד ןטַײװ ןופ ךָאנ יז רע טָאה למוט ןטיול .םיט
 ,טביילגעג טינ ןגיוא ענעגייא ענַײז טָאה דראנרעב זא ,ךעלנייוועגרעסיוא יוזא

 ריא טַײז -- ,טנעה עדייב ייז וצ ןָאטעג סיוא קערטש א רע טָאה -- ,וינעטאט --
 ?ָאד טעכיוא ןיוש

 ;םענייניא ןעמעלא ןופ ןעגנאגעג טלָאװ'ס יװ ,לָאק א טרעהרעד ךיז טָאה'ס ןוא
 !דראנרעב רעוואכ ,טינ ךַײא טימ ךיז ןדייש רימ --

20 

 א טלעטשענּפָא ךיז טָאה ןילבול ןופ טַײװ טינ עיצנאטס-ןאב רעניילק א אב
 ןיא עטעריוועגכרוד ,ךעלרעטצנעפ עניילק ןוא ןריט עטעמסאכראפ טימ גוצ-טכארפ
 ,סעטארג טימ טיירב רעד ןיא ןוא גנעל רעד

 סענָאגאוו עטלּפמעטשראפ יד .טַײװ ןופ ןוא ,גוצ רעד ,גנאל ןעגנאגעג זיא רע
 -כרוד רע זיא ייז ךרוד סָאװ ,רעדנעל ךאס א ןופ םינָאמיס ןגָארטעג ךיז ףא ןבָאה
 ךעלטנעוו עטשרעדָאפ יד ףא דַײרק טימ עטכַײרטשעגנָא ,ךעלמעלייצ .ןעגנאגעג
 רעד .קלאפאטאק ןסיורג-קידמעשוגעמ א וצ ךעלנע ןָאגאוו ןדעי טכאמעג טָאה ,ענַײז
 םענעפרָאװראפ א ןופ ןעגנאגעגּפָא זיא ןוא שזיראּפ ןיא טרימרָאפ ךיז טָאה ןָאלעשע
 ,טלעוו רעד רָאג ןופ -- ןדִיי .ןדִיי ןופ ןענאטשאב זיא טכארפ רעד .געוו-וורעזער
 ןבָאה סָאװ ,עמָאכלימ רעד ןופ עטּפאכראפ קילעפוצ ייס ,םיוושיוט רעשזיראּפ ַײס
 ,םייחא ךיז וצ ןרעקמוא טנָאקעג טינ ןיוש ךיז

 טָאה עמ .ץעזעג ןרעסיוא ןרָאװעג טרעלקרעד ןענַײז ןדַיי רעטנזיוט רעקילדנעצ
 עקיטראקלאפאטאק יד ןיא ןפרָאװעגניײרא ,ןעמייה ערעייז ןופ ןסירעגסיורא ייז
 ,ןלוּפ ןייק ,ךערזימ ףא טריטרָאּפעד ןוא סענָאגאוו-טכארפ

 -עגוצ ןאוואראק-רעיורט ןקיזָאד םעד וצ ןעמ טָאה סעיצנאטס עקינייא ףא
 -סיוא יד .רעטַײװ ןעגנאגעג זיא רע ןוא ,טכארפ-ןדִיי טימ סענָאגאוו ךָאנ טלטייק
 ןרָאפעג ןענַײז םיסיימ יד .ןעמונעגּפָארא טינ ןעמ טָאה געוו ןטימניא ענעגנאגעג
 סערדא ןייא טאהעג עלא ןבָאה ייז .גנוטכיר ןייא ןיא עקידעבעל יד טימ םענייניא
 םעד ףא ןרָאװעג ןדָאלעגנָא ןענַײז ליפיוזא ןוא ליפיוזא .עיצנאטיווק-טכארפ ןייא ןוא
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 לָאצ יד .ןרעװ ןדָאלעגסױא ןפראד ליפיוזא ןוא ליפיוזא טקנוּפ ןוא ,טקנוּפ-למאז
 ,ןעמיטש ףראד

 טפאשגנע יד רָאנ .עטיוט יד ןוא עקידעבעל יד --- םענייניא ןרָאפעג יז ןענַײז
 א ךיז ןעועג ךעלגעמוא זיא ריא סעמכאמ סָאװ ,סענָאגאו עטּפָארּפעגנָא יד ןיא
 ךוא טיוט זיא'ס רעוװ ,ןקרעמאב טזָאלעג טינ טָאה ,סקניל רעדָא סטכער ןָאט יירד
 יד ןענייז ,קידנעייטש ,ןוא .קידנעייטש ןעגנאגעגסיוא ןענַיז ןשטנעמ .טינ -- רעוו
 זיא סערדא רעד .רעטַײװ ןרָאפעג ,עקידעבעל יד ךרוד עטסערּפעגפיונוצ ,םיסיימ
 ,רעבלעז רעד ןוא רענייא ןעוועג

 יד ןיא ןסעלסעמ עקידכעלַײק ןענאטשעג זיא סָאװ ,טיײקרעטצניפ רעד ןיא
 יירעשטיווצ עקירעבאלש ןוא םינייקז ןופ ןצכערק טלסקעוועג ךיז ןבָאה ,סענָאגאוו
 יד ןופ טנעה יד ףא ןגעלעג ךעלּפעק ענעפרָאװראפ טימ ןענייז סָאװ ,רעדניק ןופ
 טינ זיא'ס .רעסאוו ןייק ןעוועג טינ זיא'ס .טפול ןייק ןעוועג טינ זיא'ס .סרעטומ
 ,סעכראטציה רעכעלשטנעמ םוש ןייק ףא ןײגּפָארא טיײקכעלגעמ ןייק ןעוועג

 סעיצנאטס ןופ סעיניל-וורעזער עקינייא ףא .ןעגנאגעג זיא גוצ-טכארפ רעד
 ערטסקע ןא טאהעג טָאה רע .רעטַײװ ןעגנאגעג ןוא גראווצייה ןוא רעסאוו ןעמונעג
 טאהעג טָאה רע .געוו ןיא ןעמאז טרָאטעג טינ ךיז ,ןטסישאפ יד ןופ סעכילש
 לפיוו --- טרילוקלאקעגסיוא ךעלטקניפ ןעוועג זיא'ס ,קיפארג ןטמיטשאבסיורָאפ ןַײז
 טעשזדוב רעד .ןדַיי טימ גוצ-טכארפ א ןטכינראפ ךַײר ןטירד םעד ןטסָאק ףראד
 -ַָאטאמערק יד .ןטָאּבראפ ןעוועג זיא םיא ןגייטשרעבירא ןוא ,גנערטש ןעוועג זיא
 טיג ןבָאה סערעמאק-זאג יד .ךָארברעטנוא ןָא ןטעברא :טגָאזראפ ןעוועג זיא סעיר
 ,סַײרעביא ןא טרעווראפ ןעוועג זיא םיסרָאשעמ-טיוט יד .ןטראוו טפראדאב

 לרעטצנעפ םעד ןופ ךַאל רעקיקעריפ רעד אב זיא סענָאגאוו יד ןופ םענייא ןיא
 יורפ עגנוי א ןענאטשעג ,סעטארג ענרעזַײא טימ ןטעריוועגכרוד א ,טנאוו רעד ןיא
 רעד ןיא עקנָאלַאּפ רענרעצליה רעקיזָאד רעד אב .קיצנאווצ ןוא טכא רָאי א ןופ
 זיא ,ןבעל ןוא טכיל ןעזנַא טנַאקעג ןעמ טָאה ריא ךרוד סָאװ ,ןָאגאוו םענופ טנאוו
 רעוו .רעזדלעה ענעגיוצעגסיוא ןופ ןוא טנעה ןופ ןוא ּפעק ןופ גנערדעג א ןעוועג
 ןָאט םעטָא ןייא שטָאכ טלָאװעג טָאה'ס רעוו ,ןַײש יד ןעז טלָאװעג זיולב טָאה'ס
 ןוא ןעַײרש טלָאװעג טָאה'ס רעוו .ןסיורד ןקידנפיולקעוא קיביײא ףא םעד טימ
 עקנַאלַאּפ רעקיזָאד רעד וצ ןסירעג ךיז ןבָאה עלא רָאנ .ךעיוק ןייק טאהעג טינ ןיוש
 | ,טלעטשראפ טכיל סָאד ּפעק ענעגייא יד טימ ןוא

 ןיוש טָאה סָאװ ,רעמאקדזאג עבלעז יד ןעוועג גוצ-טכארפ רעד זיא ,ךעלטנגייא
 ןעמוקעגנָא טיוט רעד זיא ָאד רָאנ ,ןרישזאסאּפ עטלייטרוראפ יד ףא טראוועג ץעגרע
 ןשטנעמ ,קילג א ןעוועג זיא סענָאגאוו יד ןיא שינרעטצניפ יד .רעמאזגנאל ךאס א
 רעשפע יײז טלָאװ טכיל רעד ףא .ןעז טינ טנָאקעג ןרעדנא םעד רענייא ןבָאה
 ,רעכעלניַיּפ ךָאנ ןעוועג

 ,רעטצנעפ ןטעוועטארגראפ םעד אב טראה ןענאטשעג זיא סָאװ ,יורפ עגנוי יד
 טָא ןיא ,ָאד זא ,טסּוװעג ךיוא טָאה יז ,ןליוּפ ןייק ייז טביירט עמ זא ,טסּוװעג טָאה
 -ייז ,םיור רעסיוא ןוא טַײצ רעסיוא ןיוש ךיז טגָארט סָאװ ,גוצ ןטעמסאכראפ םעד
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 ,רעגאלצנָאק א ןופ טנָאקעג יז טָאה ןפיול זא :ןעגנונעפָאה עריא עלא טקידנעעג ןענ
 -נוא עטלייטרוראפ יד ןבָאה סענָאגאוו יד ןופ םענייא ןיא שטָאכ ,טינ -- ןענאדנופ
 סע לפיוו ,ןוא ריט יד ןכָארבעגפוא שעִיי רעייז ןופ קורד ןרעייהעגמוא םעד רעט
 -עג טעגראהרעד ןענַײז ,טנַאקעג ןבָאה סע לפיוו ןוא ,ּפָארא ןענַײז ,טנַאקעג ןבָאה
 ;ןגירשעגסיוא ןבָאה ,טנַאקעג ןבָאה סע לפיוו ןוא .ןרָאװ

 !םזישאפ םעד טיוט א ןרעלטיה טיוט א ---
 -רעד יוזא -- ,טכארטעג יורפ יד טָאה --- ,קילג א זיא'ס זא ,ךיז טייטשראפ,

 ,סעווָאשכאמ עקירעיורט עריא ןגיוצעג ךיז ןבָאה רעדיוװ ןוא -- ."ןרעװו טעגראה
 ןעגנולעג יװ .רעגאלצנָאק ןופ ןפָאלעג זיא יז יו ,טנָאמרעד ריא ךיז טָאה סע

 ,ןלאפעגניירא רעדיוו זיא יז ןעגנולעגמוא יו ןוא ןפָאלעג זיא יז
 -עטאר ךיז ןעגנולעג ץעגרע ןופ ןענאטשאב סריא ןבעל עצנאג סָאד זיא יוזא טָא

 ..ןָא קאיוואּפ םענופ קידנבײהנָא .ןלאפניירא רעדיוו ןעגנולעגמוא ץעגרע ןוא ןעוו
 רעד ףא ןלעטשקעווא ךיז ,ריא וצ ןייגניירא טינ רעמ ןיוש עטאט ריא טעװ טציא
 א ריא ,ענסנעּפ רעד רעביא ,ךייה רעד ןיא קידנקוק ,ןוא רעמיצ ריא ןופ לעווש
 ;ןָאט גָאז

 עניימ ןָא עיצוילָאװער יד טּפאכעגּפָא טָאה דנאלסור סָאװ ,קילג א ךָאנ --
 ...רעדניק

 טינ ךָאד ךיז יז טָאה ,טימעג סָאד רעווש ןעוועג טינ טציא ריא זיא'ס יװ ןוא
 ןיא ןָאטעג עשטשילב א ךָאד טָאה רערט א ןוא לכיימש א ןופ ןטלאהנַײא טנָאקעג
 ,ןגיוא עריא

 םיא ןבָאה רעדרעמ יד םַיוניא אראפ סָאװ טימ ,טסייוו רעוו ...עטאט ,עטאט --
 טפור עמ זא ...ןרענעילאטיא ןא טציא זיא יז זא ,ןסיוו לָאז רע ןעוו ...טכארבעגמוא
 יניטאמ אלעירבאג סלא ןוא .יניטאמ אלעירבאג .אלעירבאג רָאנ ,עדירפ טינ יז
 יִא ...ןרעװו טקיטשרעד ...גוצ-טכארפ םעד טָא ןיא ןרָאפ וצ דעװַאק םעד יז טָאה
 טימ סָאװ ,ךאז עקיצנייא יד ...ּפָאק ןעיורג ןטימ ןָאטעג לקָאש א סע טלָאװ רע יו
 -יא ןענעגראה ןטסישאפ יד סָאװ ,סָאד זיא ,ןטסיירט טנַאקעג םיא יז טלָאװ ריא
 .ןרענעילאטיא ןא סלא ןענעגראהרעד יז ייז ןלעוו טָא .ןדִיי רָאנ טינ .ךיוא רענעילאט

 :קנאדעג א ןפָאלעגכרוד ריא זיא םעצולּפ ןוא
 ?טנעמוקָאד ןשינעילאטיא ריא טימ ןעלגנאר ןווּורּפ ךָאנ ךיז יז טעו רעשפע

 טימ יז טעװ ,ןייטשראפ טינ טעװ טאק רעד ביוא ןוא ...ךָאד יז טדער שינעילאטיא
 יז ןָאק ,שיזיוצנארפ ןייק טינ טייטשראפ רע ביוא ןוא ...שיזיוצנארפ ןדייר םיא
 ןטימ ןָאטעג יירד א יז טָאה --- ,טינ סָאד .ןיינ ,ןיינ ...שטַײד ןדייר םיא טימ ךָאד
 ריא רע טעװ טלמעד ...קיטכעדראפ ןרעוו סיוועג םיא יז טעװו טלמעד --- ,ּפָאק
 ןסייה טינ ןצנאגניא ןיוש ריא רע טעוװ טלמעד ,ןיינ ...ךיוא שידִיי ןדייר ןסייה ןיוש
 -- ,קנאדעג רעדנא ןא ןעמוקעגפוא םעצולּפ ריא זיא --- ,יז לָאז רעשפע ןוא ...ןדייר
 טעװ רע .עקשטייד א זיא יז זא ,ןגָאז םיא ןוא ךאוו רעד וצ ןּפוטשכרוד ןווּורּפ ךיז
 לעציה ןקיזָאד םעד ראפ ךָאד ןָאק יז .ןענעקרעד טינ טשינרָאג ךארּפשסיוא ריא ןיא
 ןעגנאגעגכרוד יז זיא לעציה םענעי ראפ יװ ,עקשטַײד א ראפ ןיײגנָא יוזא טקנוּפ
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 עמ ןעוו .ןָאגאוו ןיא ןײגנַירא ייז ןופ רעצעמע לָאז'ס ןעוו .ןרענעילאטיא ןא יו

 "כאט ןייק טינ טרָאפ ךָאד זיא'ס .ןָאגאוו ןופ ןזָאלסױרא טונימ א ףא שטָאכ ייז לָאז

 .י?םייהא יוזא סע ןעמ טרָאפ יוזאיו .ןרעוו וצ טכארבעגמוא ףא ןליוּפ ןייק ןרָאפ סעל

 .ײעיּפילָאװָאנ ףא קוק ןייק טינ טיג עמ ןוא ..?ןלױּפ ןייק יוזא סע ןעמ טרָאפ יוזאיוו

 קירב רעגארּפ םוצ יג א טינ טיג עמ ןוא ...דזאיעשפ םעד ךרודא טינ טפיול עמ ןוא

 סָא .ודלאה ןיא עשראוו ןָאטעג לעטש א ריא ךיז טָאה'ס ןוא ..לסַײװ רעד רעביא

 יײןרערט טימ ,קיגייװניא ,זדלאה ןיא ךיז אב טָאטשמיײה ריא ןיוש יז טשאוואב

 ץנאג רעשפע ןוא .סיוא -- עשטָאמס .סיוא --- עקצילעמראק .סיוא --- עיּפילָאװַאנ

 -עננָא ןוא .רעזַײה עװערָאכ ןוא טנאוו ענלגיצ עכיוה א .טנאוו א .סיוא .-- עשראוו

 ןכַײלש ,רעקיטשכָארב יד יװ ,ןיילא .ןדִיי עװערָאכ ןוא .רעקיטשכָארב עטרעגלאוו

 רעמ .,,גוצ"טכארפ אזא ךיוא ...ָאטעג רעד רעביא ,עטלייטרוראפ ןוא ענעגָאלשרעד

 סָאװ ,גוצ"טכארפ א .טרָא ןפא ןעמוקעגנָא ןיוש זיא גוצ-טכארט רעגעי סָאװ ,טינ

 .רעזַײה עקיטראקלאפאטאק טנזיוט רעדָא טרעדנוה ןופ טייטשאב

 "כיר רעבלעז רעד ןיא ךיוא טרָאפ ,ָאטעג ןופ ,טרָאד ןופ זא ,טינ רָאנ טסייוו יז

 םעגייניא .יניוולאס אלעשטראמ ןרענעילאטיא עסעמע ןא --- ,ןיילא יז סָאװ ,גנוט

 רעשפע .ןָאלעשע אזא ןיא ךיוא .ָאדראנרעב עינאנאכ ,רעלטסניק םעד ,ןאמ ריא טימ

 .ןבלעז םעד ןיא
 ךָאנ עילעטא רעשידרערעטנוא ןַײז ןופ ,ָאדראנרעב ,טּפאכעגסיורא ךיז טָאה רע

 טָאה ןטלאהאב וצ ךיז ּוװ ןוא .עדאקָאלב יד טּפאכראפ םיא טָאה'ס ןוא .ןעלזדנעפ

 ןיא .טרעבלָאמ םאב ןענאטשעג זיא רע יװ יוזא סיורא זיא רע .טאהעג טינ ןיוש רע

 יד טימ ,ּפָאק ןטזיולבטנא ןא טימ ,ךעטראפ ןיא ,יוזא טָא ןוא .טוה רעד ןָא .ךעטראפ

 רע .ץאלּפ-גאלשמוא םוצ ןרָאװעג טריפעג רע זיא ןעלזדנעּפ עטּפאכראפ עכעלטע

 -סיוא קידנעייג טלָאװ רע יװ ךַײלג ,םוױא ןפא ןגיוא יד ןסירעגפוא ןטלאהעג טָאה

 טֶא ןכאמ ךָאנ ךיז טבַײלק רע סָאװ ,לעמעג א ראפ עיציזָאּפ ערעסעב א טקוקעג

 עלארעפניא יד רע טכארטאב קידנעייג זא ,טכאדעג ךיז טָאה סע .ָאטעג ןיא ָאד

 ייגיא ָאטעג יד -- טנוװַײל ןפא ןגָארטרעבירא דלאב ףראד רצ סָאװ ,עיציזָאּפמָאק

 ךיז ןרילעדָאמ סָאװ ,רעדליב ענעפרָאװעצ יד ןופ עיסערּפסקע יד .למיה ןטימ םענ

 רע טָאה ,ןגיוא עטעשזָארָאװראפ טימ ןוא ּפָאק םענעסיראפ א טימ ,יוזא ןוא .ןיילא

 םיא ןיא סָאװ ,ןָאלעשע םעד ןעזרעד טָאה רע .קעה ןטצעל ןַײז ןיא ןסױטשעגנָא ךיז

 יװ ,ןעזעגסיוא ןבָאה ייז .סענָאגאוו עקידייל יד .טריפעגקעווא עטּפאכעג יד ןרעוו

 יד רע טָאה .ייז ףא ןקוק טלָאװעג טינ טָאה ָאדראנרעב .םיכירכאט ענרעצליה

 ראפ ןעוו ,ןאד טשרע ןסירענּפָא ייז טָאה רע .למיה םוצ טדנעוװעג ןטלאהעג ןגיוא

 ירָאה עקידנענערב ּפָאק סאלעשטראמ ןָאטעג רעקאלפ א טָאה קילב ןקיטלעוונעי ןַײז

 ןעמוקעג וטסיב סָאװראפ -- ,ןגירשעגסיוא רע טָאה -- ,רעניימ ךעלאמ ---

 ?רעהא
 ןגנאל א ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג זיא יז .טרעפטנעעג טינ םיא טָאה אלעשטראמ רָאנ

 ,טכאדעג ךיז טָאה ריא .םיא וצ טרעטנעענרעד ץלא ךיז טָאה ןוא דיילק ןצראווש

 ייײןיגוצ טיג םיא וצ ןָאק ןוא םיא ןופ טַײװ רעייז ךָאנ זיא יז זא
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 ןכרוד ןעזרעד טָאה אלעשטראמ ןוא עדאקָאלב יד ןבױהעגנָא ךיז טָאה'ס רָאנ יו
 עכעלטע יד טימ ,ךעטראפ ןיא זיולב ,טוה רעד ןָא -- עינאנאכ זא ,רעטצנעפ
 ןוא ךעלעסעג ייווצ ןשיװצ ךעטעש םעניילק א ףא ךיז טרעטנָאלּפ טנאה ןיא ןעלזדנעּפ
 רעד ןופ סיורא יז זיא ,קעוװא ןיהּוװ טינ טָאה רע ןוא געיעג א םיא ךָאנ זיא'ס
 טָאה ,ּפָארא זיא יז זיב ןוא .דיילק ןצראווש םעניא .ןעוועג זיא יז סָאװ ןיא עדראסנאמ
 -עג טצעזעגרָאפ זיא געיעג סָאד רָאנ .ןעזעג טינ סאג ןפא ןָאדראנרעב ןיוש ןעמ
 -מוא םוצ ןגָארטראפ ךיוא יז סע טָאה עטגָאיעג םָארטש ןטימ םענייניא ןוא .ןרָאװ
 ןטכיולאב ,ךיז טכאד ,ןבָאה סָאװ ,רָאה עטיור-קידנענערב יד טימ ןוא .ץאלּפ-גאלש
 -עג יז טָאה ,ןעגנאגעג יז זיא םיא רעביא סָאװ ,געוו םעד ןוא םענָאּפ סאלב ריא
 טינ ךיז ןָאק יז זא ,טכאדעג ץלא ריא ךיז טָאה סע ןוא ,ןעינאנאכ ןכוז ןייא ןיא ןטלאה
 םענָאּפ ןטימ ךעלטפניפ ןיא טלעטשעגסיוא ייז טָאה עמ זיב .םיא וצ ןרעטנעענרעד
 טַײקידיײל עקידרעווייק יד טנפעעגפוא ךיז טָאה ייז ןגעקטנא ןוא סעניש-ןאב יד וצ
 -עגוצ ךָאנרעד ייז ןענַייז רעשפע ...סענָאגאוו יד ןופ שינרעטצניפ עטלאק יד ןוא
 זיא סענָאגאו ענַײז ןופ םענייא ןיא סָאװ ,גוצ-טכארפ םעד וצ ןרָאװעג טלטייק
 ,יגיטראמ אלעירבאג ןעמָאנ ןטרעדנעעג ןטימ יורפ יד ןרָאװעג טרעדַײלשעגניירא
 ,עדירפ רעטכָאט ערעטלע סדלָאגנייר עַײש סָאװ ,?ריוג ןקיבלעז םעד טימ רָאנ

 םענייניא ריא טימ ןרָאפ סָאװ ,עכעלקילגמוא יד ףא ןגיוא יד רעביא טריפ יז
 ,רעסעב ךָאד זיא ָאטעג ןיא זא ,קנאדעג א וצ ייג א ריא טיג'ס ןוא ;ןָאגאוו םעניא
 טּפעלש עמ ןוא ,ןטסאק-טנוה א ןיא יו ,טראּפשראפ ןשטנעמ ןענַײז ,ןָאגאוו םעניא ,ָאד
 א טימ עקשטוילק א ףא ןברָאק ןַײז טּפעלש לעציה רעד יוװ ,ייז טּפעלש עמ ,ייז
 יז טינ זא ,סיוא ריא ךיז טכאד טָא .ןלעטשּפָא טינ ךיז ןָאק ןברָאק רעד ןוא ,ףיילש
 ןטימ ןוא ,קילגמוא טימ ןוא ,םיסיימ טימ קלאפאטאק ןכעלקערש םעד טָא ןיא טרָאפ
 .ןרעוו טינ ךיז ןָאק יז ןוא .יז טּפעלש עמ ,טרָאפ יז טינ ,ןיינ --- ,סעווָאמאה-ךעלאמ
 ,יירפ רעד ףא ןריפ יז לָאז עמ ,טרעוװעג ךיז יז טלָאװ ,ָאטעג ןיא ןַײז לָאז יז ןעוו
 רעטסדנימ רעד אב ?סָאװ זיא ?ןסָאשעג יז ןעמ טלָאװ .טלעטשעגנגעק ךיז יז טלָאװ
 ךיז ןוא .טווּורּפעג סעכָאּפאה-לָאכעל ךיז טלָאװ יז ,ןפָאלטנא יז טלָאװ טייקכעלגעמ
 -- טוג .ןגָאלש ךיז ןעמ ןָאק עיציזָאּפ רעדעי ןופ ןוא .עיציזָאּפ א ןפאשעג ךָאד
 טנזיוט טימ וויטָאמָאקָאל א .יז ןעמ טּפעלש ָאד ןוא ,ךיז טגָאלש עמ רָאנ ,טכעלש
 ,ןסיײרסיוא טינ ךיז ןָאק יז ןוא .שינרעטצניפ רעד ןיא יז טּפעלש טפארק-דרעפ
 רָאנ .ןיינ .טיוט רעד טינ .עטסכעלקערש סָאד זיא סָאד טָא .ןרעוװ טינ ךיז ןָאק יז
 ןָא .ךיז ןופ ןרעקראטש לָאמ טנזיוט א ןגעק ןַײז לָאז .ןרעוו ךיז ןענָאק טינ סָאד
 טלָאװ יז .ןעמוקמוא יוזא טינ ןָאק יז .ןיינ .ןרעוו וצ טעוועטארעג ןטכיזסיוא םוש ןייק
 ,טינ יז ליוו ןבראטש יוזא .ןרעדָא יד טעזירהעגרעביא ןיילא ןָאגאוו ןיא ָאד ךיז
 וצ יידעק טינ רעשפע זיא'ס .טינ םענייק אב .דייר ןייק טינ טציא טייג ןבעל ןגעוו
 דרע יד ןוא דרע רעד ףא ךעלגעמ זיא גוצ-טכארפ אזא ןוא ןָאגאוו אזא ביוא ,ןבעל
 ץעגרע ןּפָאלש ןשטנעמ ןוא .עּפראכ ראפ ןוא קעטייוו ראפ ףוא טינ ךיז טסַײר ןיילא
 עמ ןוא ,ןריצאּפש טייג עמ ןוא ,ייט טקנירט עמ .ןַײא טוג ךיז טקעד עמ ןוא .סיוועג
 ןלױּפ ןייק ,ךערזימ ףא גוצ א ןעגנאגעגּפָא זיאס זא ,ןעגנוטייצ יד ןיא טנעייל

34* 242 



 -סיוא רָאנ ףראד עמ ?ןבעל וצ ַײדעק זיא סע זא ,ןעד טגָאז רע ...עמאמ ,עמאמ
 ףראד עמ .טיוט ןַײד ןפאשראפ םיא ףראד סע סָאװ ,עָאנאה יד םאכ םעד אב ןטַײר
 ַאד ןוא .םענָאּפ ןיא ַײּפש א טימ .סעכיוק עטצעל יד טימ ךיז ןופ ןסױטשּפָא םיא
 ןַײז לָאז יז ןעוו ,ָא .ןיהּוװ טינ טסייוו יז ןוא .ןיהּוװ טינ טעז יז ןוא .יז ןעמ טפעלש
 ,טנייצלא .עניוס ןטימ םענַאּפעל םענָאּפ ןייטש זיא'ס קילג א ראפ סָאװ ..ָאטעג ןיא
 ןעַײּפשנָא רעבָא .גנונעּפָאװאב ןָא ןצנאגניא ןַײז לָאז .גנונעפָאװאב א ראפ סָאװ טימ
 לגרָאג ןיא םיא ןעזירהנייא ךיז .ךעלגעמ סעכָאּפאה-לָאכעל ךָאד זיא םענָאּפ ןיא םיא
 טציא ליוו סָאװ !ןבעל ןגעוו ןעד ךיז טלדנאה סע .דנאטשוצ ןדעי אב ךָאד ןעמ ןָאק
 סָאװ ,טנורגּפָא ןיא יז טּפעלש עמ סָאװ ,עכעלקילגמוא יד טָא ןופ רענייא רעדעי
 ?טעברא טגָאזעגוצ ייז טָאה עמ ןוא סנטסאק-טניה יד ןיא טראנראפ ייז טָאה עמ
 ןענָאק ךיז ןוא ריט יד ןכערבפוא יו ,סרעסעב סעּפע ןוא רעמ סעּפע ןעד ייז ןליוו
 שנעגייא ערעייז טול ,ןליוו םענעגייא רעייז טיול ןרעוװ טעגראהעג ןוא ןפראווסיורא
 עליפא ,ןעלנָא ןטסדנימ םעד ןבָאה סָאװ ,יד ןָאט סָאד ןענָאק סע יװ יוזא טָא ?טכער
 ,עוורוכ א ןיא .רעלעק א ןיא .בוטש א ןיא טרָאד ךָאד זיא'מ לָאטעג יד זיא'ס יו ,אזא
 ןגעק טסייטש וד ּוװ ,עיציזָאּפ א .עיציזָאּפ א רעבָא .ןבָארג א יו ,רעמ טינ ןַײז לָאז
 ,טנעה יד ןיא םיא אב טסיב וד טינ ,עניוס םעד

 ,לָאמעלא יוװ ,רעגנערטש טכאוואב ןעוועג טציא זיא רע .ןעגנאגעג זיא גוצ רעד
 .סָאש א --- גנוגעוואב רעטסדנימ רעד ראפ ,ליוק א -- ךרָאש ןטסדנימ םעד ראפ
 ןיא רָאנ טינ טכליהעגּפָא טָאה ןשָארפ ןָאפ ןיא עיילא רעװָאדזאיוא ףא סָאש רעד
 םענופ ץנעדיזער רעד ןיא ,עקָארק ןיא רָאנ טינ ,ָאּפאטסעג ןופ זיוה ןיא ,עשראוו
 רעביא ןזיײרק ןיא ןעגנאגעצ ךיז זיא ןוא ,ןילרעב ןיא רָאנ .,רָאטאנרעבוג-לארענעג
 -עג טָאה םוטעמוא .ןטנגעג ןוא רעדנעל עטריּפוקָא יד ןופ עירָאטירעט רעצנאג רעד
 ןָא טבייה גנורעקלעפאב יד -- זיײװאב א ךָאנ זיא סָאד זא ,ןרעװ טסווואב טפראד
 ןכאפנעצראפ זיא .רעַײּפ טימ רָאנ ,וויסאּפ רָאנ טינ .דנאטשרעדיוו א ןזַײװסיױרא
 ןפראד םוטעמוא .םישזער םעד ןרעוושראפ .גנורעקלעפאב רעד ןגעק רָארעט םעד
 ,ןרעוװ טקעדטנא יז ןפראד םוטעמוא .רעכערבראפ יד ןרעוו טכוזעג

 ןיא גָאט ןלעה ןטימניא טאטנעטא טַײקטסיײרד רעד טול רעטרעהעגמוא רעד
 טָאה ןקידלוש םעד ןעניפעג ןענָאק טינ סָאד ןוא ָאּפאטסעג ןופ עדַײבעג רעד
 יז ןעמעלא ראפ .ןעמעלא ןקידלושאב טפאשרָאטאנרעבוג-לארענעג יד ןגיווואב
 ,םענייק ןעיורטעג טינ .ןטָאש םענעגייא םעד ראפ ןטיה ךיז .ןטיה

 -נעטא םעד טימ גנאהנעמאזוצ ןיא ןרָאװעג טריטסערא ןענַײז סָאװ ,יד ןשיווצ
 .שטיוועסוראה וואלסישטעמ ךיוא ןעוועג זיא ,ןשָארפ ןָאפ ףא טאט

 ,םענעלָאװשעג א ןוא ןטקיטולבעצ א ,םיא ןעמ טָאה רעהראפ ןטשרע םעד ףא
 ןופ ןטַײהלצנייא עלא ,זיא רעדייס רעד יװ ,טגערפעג ,םענָאּפ טרימרָאפעד א טימ
 רעד טסוװאב טוג ןעוועג ןענַײז םיא ןגעוו ןטיײהלצנייא עלא שטָאכ ,עטעקנא ןַײז
 ,ָאּפאטסעג

 ?ןעמָאנ ---
 ,וואלסישטעמ --
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 ?ןעמָאנ-ןעילימאפ ---
 ,שטיוועסוראה --
 ?טעטילאנָאיצאנ --
 עקירעבאלש טימ םענָאּפ ענעגָאלשעצ סָאד טמירקעגסיוא טָאה שטיוועסוראה

 ןּפיל ענעפָאלראפ יד טימ טיירדעגסיוא ןוא טכיזעג ךעלשטנעמ א ףא ןטַײדנָא
 ...םאטשּפָא ןשילוּפ ןופ ...רעירא --
 טָאה רעשרעה יד ןופ עמוא רעד וצ ךיז ןצלעמשוצ עטרעהרעדמוא עקיזָאד סָאד

 ,רעשרָאפסױא-ַאּפאטסעג םעד םילייק יד ןופ טכארבעגסיורא ןצנאגניא
 טימ טגנאלרעד לָאמאכָאנ םיא ןוא טעווערעג רע טָאה --- !סיײש רעשיליוּפ ---

 !טייקכערפ אזא --- .םענָאּפ ןטערוילפעצ םעד רעביא עמוג רעד
 עמ ּוװ ,רעמיצ םענעי ןיא ןוואלסישטעמ ןריפניירא ןסייהעג ךַײלג טָאה רע ןוא

 -ייווַצ א ןעמונראפ טָאה טרָא ןַײז .ןיירא טמוק עמ רָאנ יו ,סעמע םעד דלאב טגָאז
 .ןָאיּפש רעטקיטולבעצ רעט

 ןבָאה יז .ןסעגראפ ןצנאגניא גָאט םענעי ןיא ַאּפאטסעג יד טָאה ָאטעג רעד ןגעוו
 -עגנָא ןַײז לָאז סָאש רעטסיירד אזא זא ,טזָאלרעד טינ קנאדעג ןטסדנימ םעד עליפא
 -קא רעטצעל רעד ךָאנ ַיײברעד .ָאטעג רעד ןופ סנטָאש ענעגָאלשרעד יד וצ קירעה
 לאלכיב ךָאנ ךיז טרעדור רעצעמע זא ,טביילגעג טינ ָאּפאטסעג ןיא ןעמ טָאה עיצ
 .ָאטעג ןיא

 ,אטעג ןיא טרינעצסניא טָאה שָארפ ןָאפ ןכלעוו ,לקאטקעּפס-רעּפיקמָאי םעד ךָאנ
 עטשרע יד ַאד ןעוועג ,םיא רעביא ןרָאװעג טריפעגסיוא זיא סָאװ ,לייטרוא רעד זיא
 יד ןצעזרָאפ ףא טומ טימ ןעמענָא ךיז ןוא ּפעק יד עוויש ןופ ןבייהפוא ףא עביס
 -םַײלג ןעוועג זיא ,ןשָארפ ןָאפ ןופ ןָאטעג ערובשז א טָאה סָאװ ,טולב סָאד .טעברא
 טינ ןוא םישזער רעטסגנערטש רעד טינ ןוא .ָאּפאטסעג רעד ןופ טולב סָאד קיטַײצ
 ןופ בייהנָא םעד טלעטשענּפָא טינ טציא ןיוש ןבָאה רָארעט רעטסקיטולב רעד
 ןופ טנאה יד טָאה ריא ןיא סָאװ ,ָאּפאטסעג ןופ עדַײבעג יד ,דנאטשרעדיוו ןוויטקא
 טייקטיירג ריא טולב סשָארּפ ןָאפ טימ ןבירשעגנָא גנוגעוואב-דנאטשרעדיוו רעד
 טימ טכענ עטסטנעָאנ יד ןיא ןרָאװעג טמיוזעגמורא זיא ,טכאלש וצ ןוא ףמאק וצ |

 -ערא יד ןופ גנושרָאפסױא יד טריפעג טָאה ַאּפאטסעג יד .סעפיירס ןופ ןרעַײפ
 טכאנ רעדעי טָאה ריא םורא ןוא ,רעכערבראפ ןטסיירד םעד טכוזעג ןוא עטריטס
 םיפָארסינ עטליוקראפ עצראווש .טלאטשנא-סגנוריגער רעדנא ןא טרעקאלפעגפוא
 ןופ סָאװ ,"טמא-סגנולדיזסיוא, רעד .ָאּפאטסעג רעד ףא טקוקעג ןטַײװ ןופ ןבָאה
 -טיוט יד ןיא עיצאטרָאּפעד רעד טימ גנוריפנָא עצנאג יד ןגיוצעג ךיז טָאה םיא
 .עכעלקילגמוא יד טקישעג ןעמ טָאה םיא ךרוד סָאװ ,"טמא-סטעברא; רעד ,ןקירבאפ
 -ייז ,טעברא ףא ןקיש ייז לָאז עמ ,םעד טָאטשנָא ןרעגאל-טיוט ןוא -ןַײּפ יד ןיא
 טכאמעג ָאטעג רעד ןופ ןעגנוי יד ןבָאה ייז רעביא סָאװ ,עטייווצ יד ןעוועג ןענ
 יו ,עפיירס ןייא ראפ ןּפאכ ןזיוואב טינ ךיז טָאה ָאּפאטסעג יד ןוא .עלָאדוואה
 .עטייווצ א טרעקאלפעגפוא ןיוש טָאה'ס
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 א ןיא ןוא רעטקאראכ ןשימעדיּפע ןא ןעמונעגנָא ןבָאה סעפיירס יד שטָאכ ןוא

 עטנערבעגּפָא טקוקעגסיורא ןטלאטשנא-סגנוריגער טָאטשנָא ןבָאה ןטקנוּפ ךאס

 ךָאד ָאּפאטסעג ןיא ןעמ זיא ,רעטצנעפ ןופ רעכעל עטליוהעגסיוא ןוא סעווקַארק

 ענייז וצ טקישעגקעוװא ןשָארפ ןָאפ טָאה סָאװ ,סָאש םעד טימ ןעמונראפ ןעוועג

 ,טלעוו-רענעי ףא סענָאברָאק

 זיא ןלאפעגמוא רענעסָאשעגכרוד א שָארפ ןָאפ זיא םיא ףא סָאװ ,שיט ןפא

 ןעמענטימ טלָאוװעג טינ םיא יז טָאה ,קידנעייגקירוצ .רעוולַאװער סעדגיוו ןבילבעג

 ,םעראילא ןא ןופ לאפ ןיא

 ןיא ןעדגיו טקנעשעג טָאה ןיבָאלזענ סָאװ ,רעוולַאװער רעד ןעוועג זיא סָאד

 טרידוטש קיטַײזלא ןוא טשרָאפעג טציא טָאה רעוולַאװשר ןקיזָאד םעד .דלאוו

 | ,עקירפ לואּפ

 טעניבאק ןיא קיטימ ךָאנ םענעי ןופ דליב סָאד ןענאטשעג זיא ןגיוא ענַייז ראפ

 םענעגיובעגרעביא ןא ןפָארטעג םיא ןוא ןעגנאגעגניירא זיא רע ןעוו ,ןשָארפ ןָאפ אב

 שיט טַײז ןייא ןופ טנעה יד .דרעפ א ןופ ןקור ןרעביא לטָאז א יוװ ,שיט םעד רעביא

 ענעגנאהעגּפָארא יו ,ןעזעגסיוא ןבָאה שיט טַײז רעטייוצ רעד ןופ סיפ יד ןוא

 ליומ סָאד .ענדָאמ ןעזעגסיוא טָאה ןשָארפ ןָאפ אב םענָאּפ סָאד ןוא ,סעינעמערטס

 ךָאנ ןבָאה ייז זא ,ךיז טכאד .טזָאלגראפ -- ןגיוא יד .ןכאל םוצ יו ,טנפעעגפוא

 ךיז טָאה עקירפ לֹואּפ .ןסיראפ לסיב א ,ןעמונעג ןצנאגניא ,ּפָאק רעד ןוא .ןעזעג

 ,לעפ-ןרעב עסיורג יד ןגעלעג ,קידנעטש יװ ,זיא עגָאלדָאּפ רעד ףא זא ,טנַאמרעד

 "ןרעב יד ,ןגעלעג זיא יז .טעניבאק םענופ רעטנעצ ןצנאג םעד ןעמונראפ טָאה סָאװ

 א ןעוועג ךיוא זיא ּפָאק רעד רָאנ ,סעּפאל ריפ עלא ףא ליד םוצ טשטעלּפעגוצ ,לעפ

 טָאה סע יװ .זָאלג ןופ--- ןגיוא יד ןוא ,.ליומ טנפעעגפוא ןא טימ ךיוא .ןסיראפ לסיב

 ןופ ןעּפעשטּפָא ןבעגעגנייא טינ ךָאד םיא ךיז טָאה ,טלָאװעג טינ ןעקירפ לואּפ ךיז

 סָאװ ,ןשָארפ ןָאפ ןופ ּפָאק רענעסיראפ רעד זא ,ךיילגראפ ןטרעּפמולעגמוא םעד

 ןגעלעג זיא סָאװ ,לעפ-ןרעב רעד ןופ ּפָאק רענעסיראפ רעד ןוא ,שיט ןפא ןגעלעג זיא

 ,קורדסיוא ןבלעז םעד ןוא םענייא טאהעג ןבָאה ,ליד ןפא

 םעד טָא ןופ בַײל ןרעביא עלעטלעק א ןעגנאגעגכרוד זיא ןעקירפ לואּפ אב

 ךיז טָאה רע ןוא ,סערעגראג רעד ןיא ןסעגעגנַײא םיא ךיז טָאה סָאװ ,ךיײלגראפ

 .ןעיירפאב טנָאקעג טינ םיא ןופ ןיוש

 ןַיז ןוא ?גרָאג םענעסָאשעגכרוד א טימ שיט ןפא ןָאט גייל א ךיז יוזא טָא --
 "רעבוג רעד ןיא סנגינעגראפ עטסערג יד ןופ טינ זיא לעפ-ןרעב רעד ףא ךעלנע
 "רעביא ןוא יירטעג ראפ ןעגנוניולאב עטסכעה יד ןופ טינ ךיוא ןוא .טפאשרָאטאנ
 .רערויפ םעד ןעניד ןבעגעג

 ןטיוט םעד ךרוד ןוא .ןשָארפ ןָאפ ןטיוט םעד ףא סענָאמכאר א ןעוועג םיא זיא'ס
 טנורג ןיא ,טָאה סָאװ ,ןיילא ךיז ףא סענָאמכאר א ןעוועג ךיוא םיא זיא ןשָארפ ןָאפ
 טניירפ רעקיצראה ןַײז יו ,לעפ-ןרעב רעד ףא ןרעוו ךעלנע טנָאקעג ךיוא ,ןעמונעג
 ,שָארפ ןָאפ
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 ךיז אב טלעטשעגפוא לֹואּפ טָאה -- ,ךירדירפ ,טמיורטעג ךָאד טָאה רע ןוא ---
 ךָאד טָאה רע -- ,סעמ ןקילעזטַאג םעד טימ ןכערּפשעג עטצעל ענייז ןרָאקיז ןיא
 -קינייוו .דנאלסור ןייק ןטסָאּפ ןכעלנע ןא ףא ןרעוו טריפעגרעבירא ןגעוו טמיורטעג
 ,ןטסָאּפ אזא ךיז ןגָאלשרעד וצ ףא ץלא ןָאטעג ךָאד טָאה רע ...עניארקוא ןייק ,סנטס
 טלקַאשעג ןיילא ךיז וצ עקירפ לֹואּפ טָאה --- ,דנאלסור ןגעוו טמיורטעג טָאה רע
 עשיסור יד טראּפשעגכרודא טעליוב ךיז ןבָאה ןגיוא ענַײז ראפ ןוא ,ּפָאק ןטימ
 ,טרידוטש טָאה רע סָאװ ,רעװלָאװער ןפא סנכייצ

 עקילַײװטַײצ סָאד ךיז ףא ןעמענרעביא ןענאטשעגרָאפ ,ןעקירפ לֹואּפ ,םיא זיא'ס
 רע ןוא .ןָאזרעּפ עַײנ א ןרעוו טמיטשאב טעוו'ס זיב ,טלאטשנא םעד טָא טימ ןריפנָא
 ,ןשָארפ ןָאפ וצ ייר רעד ןיא ןקידנעייטש א ןעזרעד ךיז טָאה

 רעד ביוא -- ,סעיזויליא םוש ןייק ןופ ןריפראפ טזָאלעג טינ ךיז רע טָאה -- ,ָאי
 לואּפ ,רע טָאה ,טָאטש רעד ףא ערעפס-סגנוקריוו ןַײז טרעטיירבראפ טָאה דלאוו
 "אב עליפא לָאז רע ןעוו ,לאפ ןיא ...ןטכיר וצ סָאװ טינ ךיז סטוג ןייק ףא ,עקירפ
 ,ןטַײז עלא ןופ טכאוואב ןַײז לָאז ןוא ,רָאטאנרעבוג-לארענעג ןראפ ןרעוו טמיטש
 טינ סע זיא וצרעד --- ,ןטסעב םוצ טינ טגיילעגסיוא ץלא ךיז רע טָאה -- ,וצרעד
 יוזאיו ,םעד ןגעוו .רענאזיטראפ ןעוועטאבעלאב דלאוו םעניא ...דלאוו יוזא טאלג
 ,םיא אב רָאטאנרעבוג-לארענעג רעקסנימ םעד ןסירעגפוא טָאה לדיימ שיסור א
 יד דלאביוו ..לדיימ גנוי א .טרעהעג עקירפ טָאה ,רעגעלעג םענעגייא ןַײז ףא
 סָאװ ,לוטש םעד טימ רעכיז ןַײז טינ ןיוש ןעמ ןָאק ,ןסירעגכרוד ךיז ןבָאה ןסור
 ןוא ..ןָא םיא ףא ךיז טסנעל וד סָאװ ,שיט םעד טימ ןוא ,םיא ףא ךיז טסצעז וד
 שינעטער עטרעפטנעראפ טינ יד קנאדעג ןפא ןעמוקעגפוא לָאמארעדיוו םיא זיא'ס
 ...טיוט סשָארפ ןָאפ ןופ

 םענעי ןיא זא ,ןגָאז רעטכעוו יד ןוא ...רעשיסור א זיא רעולָאװער רעד ...ָאי --
 עלעדיימ גנוי א ...דניק א טכוזאב םיא ,טַײל-טמא ענעגייא יד רעסיוא ,טָאה גָאט
 רעד .קירוצ ןעגנאגעגסיורא ךַײלג ןוא ןעגנאגעגניירא זיא יז .ּפעצ עדנָאלב טימ
 ,ץלא סָאד טָא ,.טנוװָא ןיא ףא ...רעטעּפש ףא ןדיירּפָא ןעוועג ריא טימ ךיז לָאז ףעש
 ןענָאק ,ָאּפאטסעג ןופ ףעש רעקילַײװטַײצ רעד ,עקירפ לואּפ ,רע טעװ ,סע טסייה
 -סיוא ףא ןילרעב ןופ ןוא עקָארק ןופ לעיצעּפס טרָאּפ סָאװ ,עיסימָאק רעד ןדלעמ
 . טעניבאק ןיא ךיז אב גָאט ןלעה ןטימניא ףעשדָאּפאטסעג םענופ דרָאמ םעד ןשרָאט
 עלא ןריטסערא ןסייהעג טָאה רע זא ,ןגָאז ןענָאק טעוװ רע .ןעָאש עכעלטמא ענַײז ןיא
 טנָאקעג ןבָאה סָאװ ןוא ָאּפאטסעג ןיא םורא ךיז ןעיירד סָאװ ,ןקאילַָאּפ עקיטכעדראפ
 עדאקָאלב עַײנ א טיירג רע זא ,ןגָאז ,ךעלדנע ,טעװ רע .ףעש םוצ ןייגכרודא יירפ
 רעקיזָאד רעד טָא זא ,טגַײצרעביא ךעלרעניא זיא רע שטָאכ ..ָאטעג רעד ףא
 וצ רע זיא ,סנקירעביא .ָאטעג רעד ןופ רעכערבראפ יד טימ ןָאט וצ טינ טָאה סָאש
 ןבָאה םיא רָאנ ;טינ טנקייל רע ?ָאלדיבָאק קעשיצנארפ ןוא ,ָאטעג רעד טימ רעכיז
 רעבָא ,סיורא טינ ייז ןעמוק טַײז רעשירא רעד ףא .ךיז אב ,טרָאד טעגראהעג ייז
 רע ...רעטעבראטימ עשיליוּפ יד ןופ טסערא םעד ןקוקרעביא רע ףראד ,יוזא ביוא
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 -ראפ טַײקכעלגעמ יד ןיילא ךיז אב ןעמונעגוצ טסערא ןקיזָאד םעד טימ ךָאד טָאה
 ...רעכערבראפ םענופ ןרוּפש יד ףא ץענ יד ןפראוו

 .ןענַאיּפש עשיליוּפ עטריטסערא יד ןעיירפאב ןביוהעגנָא ןעמ טָאה זַײװכעלסיב
 ,טַײקילעזטַײל רעשלמיה רעד ןופ ןסָאנעג ךיוא טָאה שטיוועסוראה וואלסישטעמ
 ,סנבייצ עשיסור רָאנ ,ערעדנא ןייק טינ ןגָארטעג ךיז ףא טָאה רעוװלָאװער רעד לַײװ
 -ראקעצ יוזא ןעוועג זיא רע רָאנ .יײרפ רעד ףא ןרָאװעג טזָאלעגסיורא זיא רע ןוא
 ,ןגיוא יד ףא םענייק ןזַײװ טנַאקעג טינ גנאל טַײצ א ךיז טָאה רע זא ,טעשאד

 טָאה גנומאטשּפָא רעשיסור ןופ םינָאמיס עטעליוב יד טימ רעװלָאװער רעד
 ..ָאּפאטסעג יד טריטנעירָאזעד ןצנאגניא

 -- ,טנאה ענעגייא ןא ָאד טָאװ דלאוו רעשיטסיװעשלָאב רעד זא ,סע טסייה --
 ,טאשּפ םעד טנרעלעג סעצווָאּפאטסעג ןבָאה

 -כעלניישראוו ןופ םינָאמיס עלא טאהעג טָאה סָאװ ,טאשּפ רעקיזָאד רעד רעבָא
 טָאה ,דלאוו ןיא ,ןטרָאד .טכארבעג טינ סעלַײּפסיה ןיא ןעקירפ לֹואּפ ךָאד טָאה ,טַײק
 .ןענעכערסיוא טינ ןקילג ןייק ףא רע ןָאק ,טלעטשעגרָאפ רָאלק עקירפ לֹואּפ ךיז
 טָאה רע ,ןעגנאגעג טינ סעידעי עכעלייופ ןייק ןענַײז ןטנָארפ יד ןופ זא ,טארפיב
 ןוא .טקאהראפ ץעגרע ענוטרָאפ-טגירק יד ךיז טָאה ןטנָארפ יד ףא זא ,טסווועג טוג
 ןיא סָאש םעד ,טּפיוהרעביא ,ןוא רעלדנעטשרעדיוו יד ןופ ןעילּפנָא עטסיירד יד
 רעקיטפאהדנאטש-טינ רעד טימ טקעריד רָאנ ןדנובראפ ןיוש רע טָאה ןשָארפ ןָאפ
 ןעשזדנַאלבמורא ןביוהעגנָא ןיוש טָאה "דארגנילאטס, טרָאװ סָאד .ךערזימ ףא עגאל
 עווייג ןַײז ןריטימיל םיא ןוא ,טסנעּפשעג קידרעדנוװוזײב א יו ,ןַײזטסּוװאב ןַײז ןיא
 -ראפ-טינ טימ ןוא טַײקיטכעמנָא ןיא טָאה רע .טייקנסיראפ עכעלטירטוצ-טינ ןוא
 ;סנטסאקנייצ יד טיירדעג קערש רענעטלאהאב

 רעביא סָאװ ,זַײא סָאד ןָאטעג עשטשערט א ,סיוא טזַײװ ,ץעגרע טָאה'ס --
 עקידנעלדניװשּפָאק לפיוו רעבירא ןיוש לאפמוירט עירעּפמיא יד ךיז טגָארט םעד
 ,טנָארפ א --- ָאּפאטסעג ןופ זיוה סָאד .טנָארפ א טרעוו טפאשרָאטאנרעבוג יד .רָאי
 -ער רעשיסור א .עכעליירפ ןייק טינ ךיוא -- טנָארפ ןקיזָאד םעד ןופ סעִידעי ןוא
 ..םעצ עסיורג טימ עלעדיימ ןיילק א ...דניק שיליוּפ א ...רעװלָאװ

 רע סָאװ ,זייוואב ןכעלכאז א יװ ,רעװלָאװער םעד ןטלאהאב טָאה עקירפ לֹואּפ
 יז ,ןילרעב ןופ עיסימָאק רעד ןוא עקָארק ןופ עיסימָאק רעד ןבענּפָא ןפראד טעוו
 ןלעוו ןריפסיוא שטָאכ .ןריפסיוא ערעייז ןכאמ ןוא ןרידוטשכרוד ךיוא םיא ןלָאז
 ,רע יוװ ,עקידנטיײדאב רעמ ןייק טינ ןכאמ ןענָאק ןילרעב ןיא ןוא עקָארק ןיא יז
 ,ךיז טכערב זַײא סָאד :רענייא זיא ריפסיוא רעד ...ָאד טכאמעג טָאה ,עקירפ לואּפ
 ,ןטניראב עלופטסיירט רעמ ןייק ןטנַארפ יד ןופ ןעמוקנָא ןביײהנָא טינ ןלעוו'ס ביוא
 -אוו ןטלא ןיא ןראּפשנַא ןגרָאמ ּפעצ ןָא רעדָא ּפעצ טימ עלעדיימ שיליוּפ א טעוו
 ןריר טינ ךיז טעװ עגלָאװ רעד אב עינאּפמאק יד ביוא .עקָארק ןיא סָאלש רעלעוו
 ,ךַײר םעד סמוטאמיטלוא ןלעטש ןביײהנָא ָאטעג יד ןגרָאמ טעוװ ,טרָא ןופ
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 טקראטשראפ לָאז סע ,גנונעדרָאראפ א ןבעגעגּפָא עקירפ לֹואּפ טָאה לַײװרעד

 טכענק יד ּוװ ,טעברא ענשזרָאטאק רעד ףא טיַײקגנערטש יד ןוא טכיזפוא יד ןרעוו

 ןַײרּפ רעדעי םוא טָאה רע .סעכיוק עטצעל יד טימ ןעגנאגעגּפָא ןענַײז ָאטעג ןופ

 זיא-טינ-עכלעוו טימ ,עשראוו ןייק ןרָאפ סָאװ ,סעיסימָאק יד ןענעגעגאב טפראדאב

 טָאה סָאש רעד זא ,ןעז ןלָאז סעיסימָאק יד .םישזער ןיא ןעגנורעדנע עקיטנָאק

 .ןעלטימ-רטנָאק עילאווכ עקידנכערּפשטנא ןא ןפורעגסיורא

 טריפעגּפָא ירפצנאג ןענייז ךאוו ,קידנעטש יװ ,רעטקראטשראפ רעמ א רעטנוא

 זא ,ןרָאװעג ןָאטעג ץלא זיא'ס ןוא ,רעטעבראצראווש יד עגרָאטאק רעד ףא ןרָאװעג

 .ךעלטעבגָארט עטריזיוװָארּפמיא ףא םיסיימ טימ ןרעקמוא ךיז ייז ןלָאז טנװָא ןיא

 -אק יד אב טָאה ,ָאּפאטסעג ןופ ףעש םעד ןסָאשרעד טָאה עמ זא ,עידעי יד רעבָא

 רעקיזָאד רעד ןיא עליפא גנונעפָאה ןופ קנופ א ןגָאלשעגסיױא ךיוא סעקינשזרָאט

 -יידעגסיוא ערעייז ףא טליפרעד עטשרע יד ןבָאה ייז סָאװ ,ףורעד טקוקעג טינ .עגאל

 ןוא רערעטנומ ןרָאװעג ייז ןענַײז ,םישזער ןטקראטשראפ םעד סעציײילּפ עטרעוו

 -יא ךיז ןוא טרָאװ א טימ ןפראוורעביא ךיז ןעמונעג ייז ןבָאה טעברא רעד אב

 ןצעמע וצ טרעטנעענרעד ךיז טָאה ץעווָאסעסע ןא ןעוו ,ןגיוא יד טימ ןעקניוורעב

 יד ןיא .טרָא ןפא ןסישרעד ןענָאק םיא לָאז רע יידעק ,טעכ א ןכוז ןעמונעג ןוא

 רעדעי .לרעַײפ קידעבעל א ןדנוצעגנָא רעדיו ךיז טָאה ןגיוא ענעשָאלעגסיוא

 ,סָאש םעד ןיא ןעמונעג לײטנָא טלָאװ ןיילא רע יוװ ,טליפעג ךיז טָאה ייז ןופ רענייא

 טָאה רענייא רעדעי ןוא ,ָאּפאטסעג ןיא טכליהעגּפָא קידנשארעביא יוזא טָאה סָאװ

 רָאנ טינ ןגיוטסיוא ךיז ייז ןלעװ ,ןפראד טעװ עמ זא ,ריפסיוא ןא ךיז ראפ טכאמעג

 .ָאש עקיטכיר יד ןעמוקנָא רָאנ לָאז .עגרָאטאק רעד ראפ

 טזָאלעגּפָארא ןבָאה ןטעוװָאס יד סָאװ ,עבמָאב א ןופ ,סיוא טזַײװ ,זיא'ס ---

 טגָאזעגסיורא טָאה -- ...טנעה ערעייז ףא ןעמוק לָאז עכָארב א ..ָאּפאטסעג רעד ףא

 עציײלּפ רעטרעטאיעצ רעד ןופ קידנזָאלּפָארא ,רעגערט רעד וינעבייל ערָאשאה ןַײז

 .טינארג קיטש א

 ,רעלכעטש א אב יוװ ,ריוּפאק ןענאטשעג טציא ןענַײז םענָאּפ ןַײז םורא רָאה יד

 רָאה עקידנעשטראטס ,עטכידעג ,עטביוטשראפ יד טימ ןסָאגענפיונוצ ךיז ןבָאה ייז

 סוינעבייל טקוקעגסיורא ןבָאה טייקנסקאווראפ רעדליו רעד טָא ןופ .ּפָאק םענופ

 א וצ ךעלנע ןעוועג זיא סָאװ ,דמעה סָאד .ןגיוא עקיטומטוג ךָאד ןוא ענעסָאגעגנָא

 טפירטעג טָאה זדלאה םעד ןופ .בַײל םוצ טּפעלקענוצ ןעוועג זיא ,ענדער קיטש

 ףא ןטלאהראפ ךיז טָאה סייווש רעד .סייווש טפירטעג טָאה ןרעטש םענופ ,סייווש

 ןיא ןכָארקעגכרוד ץעגרע ןופ ,םענָאּפ ןַײז ןופ טַײקנסקאווראפ רעקיביױטש רעד

 ןדָאלעגנָא טָאה רע זיב .סייווש םעד ,טשיװעגּפָא טינ םיא טָאה וינעבייל רָאנ .ליומ

 ףרָאװ א רָאנ רע טָאה ,טינארג קיטש רעדנא ןא עציילּפ רעטרעטאיעצ רעד ףא

 םענייניא ןוא ,םיא ןופ ןעלסײרטּפָארא ןיילא ךיז לָאז סייווש רעד ,ּפָאק ןטימ ןָאטעג

 :ענַײז רעטרעוו עכעלטע ךָאנ טלסײרטעגּפָארא ךיוא ךיז ןבָאה סייווש ןטימ

 ..,ייז ןפערט ,ןטעוװָאס יד ,עבמָאב א ןפראוו ייז זא ,ייז ---
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 ,ךיז ןגייל ייז יוזאיו ,סנטָאש יד ףא ןוא ןוז רעד ףא קוק א טּפאכעג טָאה רע
 ןזיב ןטראוו וצ ךָאנ זיא גנאל יוװ ןוא זיא רעגייז רעד לפיוו ,ןסױטשנָא ךיז יידעק
 טּפעלשראפ גָאט ןדעי ןוא טעוועשובעג טַײצ א ןיוש טָאה עירעטנעזיד יד .סיירעביא
 טימ ךיז טָאה וינעבייל .סעקינשזרָאטאק עטרעוויידעגסיוא רָאּפ א טלעוו-רענעי ףא
 רעמע ןבלאה א ןעקנירטסיוא טנָאקעג ןטייצ עטוג יד ןיא טָאה רע .טלגנארעג ריא
 םעד ןבעג רעירפ רעדָא דרעפ םעד ןעקנירטסיוא ןבעג עקירעביא סָאד ןוא רעסאוו
 יד ןיא ןענאטשעג םיא ןענַײז טציא .ןיילא ןעקנירטסיוא עקירעביא סָאד ןוא דרעפ
 -נעזיד יד טינ ןוא םישזער טשָארפ ןָאפ טינ ןוא ,ןסעליגער עקילָאמא ענַײז ןטיונ
 ךיז טָאה רע .סיפ יד ןופ ןפראוומוא טנַאקעג טינ טכַײל יוזא םיא ןבָאה עירעט
 ,טקוקעגסיורא .טקוקעגסיורא רע טָאה סַײרעביא םעד ףא רָאנ .טלעטשעגנגעק
 ןופ קעטייוו ןקידנראּפש א ,םענעקוסעמ א קידנטלאהנייא ןוא ןייצ יד טימ קידנצירק
 ךיז רע טָאה סַײרעביא ןזיב קעטייו םעד טביוטראפ ןוא ,דייוועגניא ןצנאג ןַיז
 -טקניפ ןטָארטעג טָאה יז סָאװ ,עָאנאה רעד טימ ןוא עבמָאב רעד ןגעוו טרָאװ א טימ
 ןגירק וצ טינ עריומ סיוא ןעוועג טינ ןענַײז ןרעפטנע ףא םינָאלאב ךאס ןייק .ךעל
 טינ ןעמ טָאה ןוינעבייל אב ןוא ,ּפָאק ןרעביא עמוג רעד טימ לָאמ קירעביא ןא
 ןריולראפ ץעגרע ךיז טָאה סנַײז ליומ סָאד .ןּפיל ענַײז ךיז ןגעוואב'ס יװ ,ןעזעגנָא
 ןרָאװעג טביוטראפ זיא סנייז לָאק סָאד ןוא ,רָאה עקידנעשטראטס עטכידעג יד ןיא
 ךיז ןבָאה'ס עכלעוו טימ ,ןלאנק יד ןופ ןוא סעדנאמָאק יד ןופ ןוא למוט םעד ןופ
 טימ ןדָאלעגנָא ,ןגיובעגסיוא-בלאה ,וינעבייל ,ןעגנאגעג רע זיא .רענייטש יד ןטָאשעג
 יוװ רָאנ ,ליומ ןַײז ןופ טייג סייווש רעד יװ ,ןעזעג טָאה עמ ןוא ,רענייטש ערעווש
 ןשיװצ ןופ טקעטשעגסיורא טָאה סָאװ ,בַײל סָאד .ןעזעג טינ ןעמ טָאה ,טדער רע
 ,טַײקטכַײּפ ןופ ןוא טייקטניורבראפ ןופ טצנאלגעג טָאה ,דמעה ןלייט עטצאלּפעג יד
 :קעטייוו םעד קידנעוװעמאהראפ ,ןיילא ךיז וצ יו טדערעג ןוא ןעגנאגעג זיא רע

 ןדעי קעווא ןגייל ןוא אזא עבמָאב ןייא שטָאכ גָאט ןדעי ּפָארא ןזָאל ייז ןעוו --
 ...ןשטניוו טנַאקעג טינ רעסעב ךיז ןעמ טלָאװ ...אזא ןָאמָאה ןייא שטָאכ גָאט

 -רעד טָאה סָאװ ,ןטייווצ א ןופ לָאק סָאד טגָאיעגנָא םיא טָאה -- ,שטאדרעפ ---
 -עווָאס א ןייז לָאזס ןעוו -- ,טעװערעקענּפָא עלַײװ א ףא ךיז טָאה ךאוו יד זא ,ןעז
 רָאנ טינ ,לָאמ ןייא טימ ָאּפאטסעג עצנאג יד טגיילעגקעווא יז טלָאװ ,עבמָאב עשיט
 ,.יומש-ךאמיי ,ןָאמָאה םעד

 רעטנוא ,ןוא טירט ענַײז ןופ םטיר םעד וצ ּפָאק ןטימ טלקָאשעג טָאה וינעבייל
 ןענאוונופ ,טַײז רעד ןיא ּפָאק םעד ןָאטעג יירד א זיולב ,עסאמ ןַײז ןופ טסאל רעד
 סָאװראפ ,ראצ טימ ןסָאגעגנָא ןעוועג ןענַײז ןגיוא ענַײז .לָאק סָאד ןעגנאגעג זיא'ס
 -ָאס יד ןבָאה ןשָארפ ןָאפ טגיילעגקעווא זא ,גנונעפָאה יד וצ םיא אב טמענ רענעי
 | ;טסיירט א טימ טקיוראב ךַײלג םיא טָאה רענעי רָאנ .ןטעוו

 ,ןטעװָאס יד .רעכארעווָאד ןייא טימ טנעה יד טינ ךיז ןעקשטאּפ ןטעווָאס יד --
 יװ ,לָאמאטימ לאטש עצנאג א .טנאה רעטיירב רעד טימ זיא ,קעווא ןגייל ייז זא
 קוק א רעדיוו רעטייווצ רעד טָאה --- ,סיוא טזַײװ ,ןעמ טָאה סָאד .עװקסָאמ רעטנוא
 טעברא לקיטש עקיזָאד סָאד -- ,ָאטשינ ךָאנ זיא ךאוו יד יצ ,ןטַײז יד ןיא ןָאטעג

549 



 ...סעּפע ךיוא ןעמ ןָאק ָאד ...טנעה ענעגייא יד טימ טכאמעג ,סיוא טזַײװ ,ןעמ טָאה
 | .ןענָאק ךיוא וטסעװ ,ןלעוװ טסעוו וד ביוא .טנרעלעגסיוא ךיז טָאה עמ

 יװ ,טרעהעג זיולב טָאה רע .טדער רענעי סָאװ ,טרעהעג טינ טָאה וינעבייל
 זיב זיא'ס לפיוו ןוא .קעטייוו ראפ ךיוב ןיא ןדייוועגניא יד רעביא םיא ךיז ןרעק'ס
 טימ ןוא קעטייוו טימ ּפָא טייג רע זא ,טסייוו רע .טינ רע טסייוו ,סיירעביא םוצ
 טימ טינש א ןּפאכ וצ ראפעג א זיא ,עלַײװ א ףא טלעטשעגּפָא ךיז טלָאװ רע .סייווש
 ;טגָאיעגנָא םיא טָאה רעטייווצ רעד ,עמוג רעד

 םארג ןקירעביא ןייק טסעוו ?יוזא וטספיול סָאװ ,וינעבייל ,יוזא טינ ףיול ---
 יז !טניה יד ראפ ןענידסיוא רעשפע ךיז טסליוװ .וינעבייל ,ןפױלנָא טינ טיורב
 ,יוזא וטספיול עשז סָאװ זיא .ןָאה א יװ ,ּפָאק םעד ןעײרדּפָא עליימעב ריד ןלעוו
 -רענעי ףא ?טיורב םארג א טימ רעמ זיא ןייטש א טימ רעמ זא ,טסניימ וד ?וינעבייל
 ,וינעבייל ,טלעוו

 ּפָאק םעד טיירדעגסיוא לָאמארעדיוו ןוא טירט יד טמאזגנאפראפ טָאה וינעבייל
 ;טַײז סמענעי ןיא

 טָאה עס זא ,טינ ןעד טעז ריא ..ךימ טגָאי קילגמוא רעד ?טפיול רע --
 ןטייוצ םעד ליומ ןיא טינ ןיוש ךיא םענ טיורב'ס ?ןעיײרדניא ןגיובעגסיוא ךימ
 ןעד טעז ריא ...ןכָארבעגנַײא ךָאד ןיב ךיא ...םאט םעד ןסעגראפ ןיוש בָאה'כ ...גָאט
 ?טינ

 ,ןפיול לסיב א טציא ייז ןלָאז .דרע רעד ןיא ייז בָאה !יוזא טינ ףיול זיא ---
 ,ךיז טכאד ,ןלעוו יז --- ,ןטַײז יד ןיא טקוקעגמוא רעדיוװ ךיז רע טָאה --- ,עשָאקשינ
 ...שינעפיול סָאד ןעמוקאב ןכיגניא ןיוש עלא

 ,ןטייוצ עד טימ גנאג ןיא טכַײלגעגסױא טאמיק ןיוש ךיז טָאה וינעבייל
 -ראפ םעד עלַײװ רעדעי קידנבייהפוא ןוא ךיוב ןיא קעטייוו םעד קידנעװעּפמערק
 :טגערפעגרעביא םיא רע טָאה ,ןוז רעד וצ ייה לטניב א יו ,ּפָאק םענעסקאוו

 ?עשיטעווָאס ןייק טינ עבמָאב יד זיא ---
 ...טנעה ענעגייא יד טימ רָאנ ...עשיטעווָאס א ,עשיטעווָאס א ---
 טלקָאשעג ןוא עסאמ ןַײז ןופ טסאל רעד רעטנוא רעטַײװ ןעגנאגעג זיא וינעבייל

 | ;קידנטכארט ,למעק א יו ,ּפָאק ןטימ
 :ןדאראזאנ אזא ןגיילקעווא ..ןגעווטסעדנופ ךיז טוט סעּפע זא ,סע טסייה --

 יײןענָאק ןעמ ףראד

 -עג טָאה רע .ןעוועג שעאיעמ טאהעג וינעבייל ןיוש ךיז טָאה ןיילא ךיז ןגעוו
 ,עגרָאטאק רעד ףא ,ָאד טָא ןרעגלאווקעווא םיא סע טעוװ גָאט א םענייא ןיא זא ,טסּוװװ
 רעד םיא טעװ ,ןלאפמוא טעװ רע רָאנ יװ ןוא .טסאל רעד רעטנוא ןלאפמוא טעוו רע
 ןיא קירוצ ןעגנערב טינ עליפא םיא טעװ עמ .ליוק א ןקאהניירא טנוה רעטשרע
 ,ןאלּפָארעא רעקידנעילפכרוד א טגעלפ ןבעל לסיב א םיא ןיא ןסיגניירא .ָאטעג

 ,םידוהעיאה-רעריוצ אזא ,עשָאר אזא :טניימעג ָאד .לװָאב ןופ גיניק -- ןדאראזוװצנ 1
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 -עווָאס א ןופ שיור רעטַײװ רעד .רעשיטעװַאס א זיא'ס זא ,טניימעג טָאה עמ סָאװ
 סעּפע .ערימז עטסיז יד יװ ,ץראה ןַיז ןיא ןעגנולקענּפָא טָאה ןאלּפָארעא ןשיט
 א ןוא טלעוו רעקידעבעל א ןופ סורג א טכארבעג שיור רעסיז רעקיזָאד רעד טָאה
 ,ןופרעד ןעוועג םיא זיא רעקידקעטייוו ךָאנ ןוא .ןבעל ךעלשטנעמ א ןופ טסיירט
 ,ןַײז וצ ףראד'ס יװ ,ןָאט ךליה א ,ןענאדנופ טַײװ טינ זיא טלעוו עקיזָאד יד סָאװ
 טימ ןטרָאד ןופ ןעמ זיא טלײטעגּפָא ןוא ,ןרעהרעד טרָאד ,ךיז טכאד ,סע ןעמ טעוו
 ךיז ..טשינמוא ןוא טסיזמוא ןרעו טעגראהעגקעווא ָאד וטסעװ טָא .ןטיוט ןביז
 ,סעציילּפ עטרעטאיעצ יד ףא טסגָארט וד סָאװ ,ןייטש םעד טָא טוװּורּפעג טינ עליפא
 -ראפ ,ןסיוו יבשטָאכ ןוא ןבראש ןשישטַײד א ףא רָאנ ,דרע רעד ףא ןפראווּפָארא טינ
 ...ןבעל סָאד וצ ריד אב טמענ עמ סָאװראפ ,טסבראטש וד סָאװ

 רָאג ,דרע רעד וצ ןגיוצעג םיא טָאה ןדייוועגניא עקנארק ענייז ןופ קעטייוו רעד
 יו ,עכלעזא רעקילדנעצ ןבעל ןעַײרדניא רענעגיובעגסיוא ןא ןעגנאגעג זיא רע
 -מערקעגנייא טימ ייז ןבָאה עלא ןוא ,רעטרעדנוה ןבעל -- רעקילדנעצ יד ןוא ,רע
 -יס עטצעל יד ךיז ןופ ןבירטעגסיורא ןצכערק עטקיטשרעד ןוא קעטייוו ןטעוװעּפ
 -עגוצ ןבָאה סָאװ ,סעצװָאסעסע יד ןופ סונעג ןוא ןגינעגראפ וצ ןבעל ןופ םינָאמ
 ,דרע רעד ףא ןשטנעמ ןופ םוקמוא ןרעכיז ןוא ןעמאזגנאל םעד ףא טקוק

 -נגיוא ןייא ןיא .סיײרעביא רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןוינעבייל ראפ טקרעמאבמוא
 סָאװ ,ןיומאה ןטקעטייועצ א ןופ טרעגאלאב ןעוועג עסיקאה-סייב רעד זיא קילב
 -טַײּפ א ייז ןופ ןרעדעי ראפ ןעמוקנָא ךָאנ טעוו יצ .סעקליּפש ףא יו ןענאטשעג זיא
 רעקיזָאד רעד טימ רעגאל רעד ךיז ןָאק ָאש עבלאה א יװ רעמ ?טונימ עקילעז
 -טינ ןַײז טימ ןוא קעטייוו ןַײז טימ טָאה רענייא .ןצונאב טינ טַײקכעלמעוװקאב
 םעד ףא -- םענייניא עלא ןוא ןטייוצ םעד ףא טרעטעלקעג טַײקנטלאהעגנַײא
 -עגסיוא ךיז ,לבַײה א יװ ,קעטייוו רעד טָאה ןוינעבייל אב .טלאטשנא ןטריטימיל
 ,ןטינשעג םיא טָאה ךיוב רעד .ןעזעג טשינרָאג ןיוש טָאה רע .ןגיוא יד ןיא טײרּפש
 -רעטנוא ןעוועג דנאטשמיא טינ ןיוש זיא רע .זָאלג טימ ןסעגעגנָא ךיז טלָאװ רע יוװ
 טינ ןוא .סנייצלא ןעזעגסיוא טציא ןבָאה עלא .קינשזרַאטאק א ןופ שטַײד א ןדייש
 ןוא .עסיקאה-סייב ןשישטַײד א ןיא ןַײרא רע זיא ,טשינרָאג ןוא םענייק קידנעעז
 םורא טָאה'ס ןוא טרעטכינעגּפָא ךַײלג םיא סע טָאה ,ןַײרא זיא רע רָאנ יװ ,ךָאד
 ,רעסעמ א יוװ ,עטָאראכ יד ןעיירד ךיז ןעמונעג םיא

 סע ךיז ןעמ טבייה יוזאיוו ?רעהא ןַײרא רע זיא יוזאיוו ?ןָאטעג רע טָאה סָאװ
 ...סרעייז ךָאד זיא'ס ?ןשטַײד יד טימ ןָא

 לָאז עמ ןוא ןעזרעד טינ םיא ןלָאז ןשטַײד יד ,ןקָארשעג ךיז רע טָאה ןייגסיורא
 טרעטנעענרעד םיא טָאה עגער רעדעי .טעכ ןקיזָאד םעד טָא ראפ ןסישרעד טינ םיא
 ,ןגיוא ענַײז םורא שינרעטצניפ טיירּפשעג ןוא טנורגּפָא םוצ

 רעבָא ..ןַײרא רעהא זיא רע יוזאיו ,טינ ןיילא טקנעדעג רע ?ןעמ טוט סָאװ
 ביוא ?סעָאט ןלאטאפ םעד ןצונסיוא טינ רע לָאז יװ זיא ..ָאד ןיוש ךָאד זיא רע
 ףךָאד זיא'ס ?קירוצ ןּפאכ רעטציא ןיוש רע ןָאק סָאװ זיא ,טרעשאב יוזא זיא'ס
 ןיהּוװ ,ןעז טיג לָאז רע ,ןגיוא יד טלעטשראפ םיא טָאה ןיילא לװַײט רעד זא ,רָאלק

21 



 -- רָאנ ,םענַײז טיוט םעד ןעניפעג רע לָאז ָאד טָא -- ןוא ,טוט רע סָאװ ןוא טייג רע

 .ןַײז לָאז ,ןַײז טעוו'ס סָאװ .ןלאפראפ

 ;ןָאט גָאז א ןיילא ךיז ןוא ןָאט יירד א ןזיוואב ךָאנ ךיז טָאה רע

 ...ןינעבייל ,טלעוו ןַײד וצ זיא גָאלק א ---

 סענָאגאוו עצנאג ןגָארטעגרעביא ...ָאטעג ןיא טַײצ עצנאג יד ךיז טעשטומעגּפָא

 -אטשעגסיוא ,ןטַיײקּפאלש עלא ףא ךיז ןגיּפשעגסױא ,סעציילּפ יד ףא רענייטש טימ

 יײֵָאד ןרעוװו טעגראהעג ןוא -- טלעוו רעד ףא קילגמוא ןא ּוװ ןענ

 ךיז ןבָאה ,ןיילא ךיז ףרּוװרָאפ םעד ןקידנע וצ ןזיוואב טָאה רע ךָאנ רעדייא ןוא

 ןיא רעווייא רעדעי ןברָאטשענּפָא םיא ןיא זיא'ס .טירט עקסטאדלָאס טרעהרעד

 ,רָאלק ןעװעג עִיר יד םיא זיא טציא .שטַײד א --- םוא ךיז טקוק רע .עגער ןייא

 ;טקרעמאב ךַײלג טָאה רע .ףָאלש ןופ ףוא ךיז טּפאכ עס יוװ ,םעד ךָאנ דניק א אב יוװ

 דלאב .עמָאשענ ןַײז ךָאנ ןעמוקעג זיא רע .ָאד זיא רע .ָאי .רָאטיײרּפעי-רעבָא ןא

 א ןוא .ןבעל ןַײז ןופ ןבשזעכ ןטצעל םעד ןכאמ רָאטיײרפעי-רעבָא רעד םיא טעוװו

 :ןָאטעג גָאז א ןיילא ךיז רע טָאה .ןיהּוװ ןוא ןענאווכרוד ָאטינ זיא ןפיול .ףָאֹס

 יעדיוו גָאז ןוא ןגיוא יד ןיא סעווָאמאה-ךעלאמ םעד קוק א ביג ,וינעבייל --

 .ןלאפראפ

 א רע טָאה ,טיוט ןראפ עגער א שעִיי ןופ ךעיוק ןטצעל ןטימ ןעמונעגנָא ךיז ןוא

 סע טָאה וינעבייל .ךעלגנירדכרוד ןוא טראה רָאטײרּפעי-רעבָא ןפא ןָאטעג קוק

 ןרעװ טכאמעג לָאז סע .ןרעיודעג טינ ךאס ןייק לָאז סע זא ,םעד בילוצ ןָאטעג

 רָאטײרפעי-רעבָא ןשישטַײד א ףא ,רעגערט רעד ,דַיי רעד ,רע טקוק סָא .רעציקעב

 םינ טלעוו רעד ףא ןיוש רע טעװ דניז ערעסערג ןייק .עסיקאה:סייב םענופ ךַײלג

 יייל ,טקוקעג רע טָאה .ןסָאשרעד טרעוו רע סָאװראפ ,ןיוש רע טסייוו טציא .ןָאטּפָא

 .רעכעלגנירדכרוד ןוא רעטסעפ ץלא ,רעמ סָאװ ןוא .רָאטיײרפעי-רעבָא ןפא ,וינעב

 ,ןגיובעגניײא סָאװטע ,עקעי רעראד א -- ,ךעלרעּפמיישאב ,וינעבייל ,סעז רע ןוא

 ןייק טינ טגָאז רע .ּפָאק ןפא ךילּפ רעבלאה א -- םעד ץוכ .ןגיוא עקיטעמוא טימ

 ,ןקור ןפא טנעה יד טגיילראפ ,רעה ןוא ןיה ןריצאּפש ןָא רָאנ טבייה רע .טרָאװ

 | .ירע טניימ םיא טינ יו .טשינרָאג ןוא

 ךיז רע לי רעשפע -- ,טכארטעג וינעבייל טָאה -- ,םעליוא-לעש-עניובירג

 ךילּפ ןבלאה ןטימ עקעי רעראד רעד טָא ,טיוט ןראפ ןליּפש לסיב א םיא טימ ךָאנ

 ךָאנ םיא ףראד רע .טרָא ןפא ךַײלג ליוק יד טינ םיא טניגראפ רע .ּפָאק ןפא

 רע טָאה סָאװ ָאט ,טינ ביוא ?עמָאשענ יד ןעמענסיורא לָאמ ןביז רעִירפ עמאטסימ

 םעד טימ םיא רע ליוו סָאװ ?םיא םורא סעפָאקאה יד טימ ןעיירדו ןעמונעג ךיז

 : *?ןסיוװו ןזָאל

 רע .ןיינ .ריצאּפש א ןּפאכ ףא טרָא ןא ןענופעג ,ךיז טריצאּפש עקעי רעד ןוא

 טלמעד ןוא .ןבייהפוא ךיז לָאז וינעבייל זא ,טראוו רע .טריצאּפש רע סָאװ ,טסיײיוו

 רעשפע ןוא !רע טראוו עשז סָאװ ָאט ,טינ עלע ,ליוק יד ןצעזניירא םיא רע טעוו

 ןשטנעמ ןייק ףא ךָאנ זיא סָאװ ,ענושעמ-עסימ אזא םיא ראפ סעּפע רע טכארטאב

 "אּפש עקעי רעד ןוא ?וינעבייל ,רע טסייוו סָאװ ?ןרָאװעג טגָאזעג טינ טלעוו רעד ןיא
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 -ייוו טייג .עליַײװ א ףא ךיז טכארטראפ .,.ןיהא -- סרוק א ,רעהא -- סרוק א .טריצ
 :קנאדעג א ןרעדור ןעמונעג םעצולּפ ךיז טָאה ןוינעבייל ןיא ןוא .רעט

 טזייוו'ס יוװ ,לַײװ ?ןדיירכרודא סעּפע םיא טימ ךיז עקעי רעד ליוו רעשפע ןוא;
 -ומש א ןּפאכ ליוװ רע ןוא ןצראה ןפא עקעי םעד טָא סעּפע טקירד ,ןוינעבייל סיוא
 ---שרעדנא ץעגרע ןוא ,ָאד ךערּפשעג םעד ןכאמ ןסילשטנא טינ ךיז ןָאק רע רָאנ ,סע
 "..,ןעמוקסיוא טינ םיא טעוו

 ךיז טָאה גנוטכארטאב רעקיטַײז ןוא ןריצאּפש ןופ טַײצ רערעגנעל א ךָאנ ןוא
 טָאה סָאװ ,רעכערבראפ םעד ןגעקטנא טקנוּפ טלעטשענּפָא רָאטיײרפעי-רעבָא רעד
 טנאה א טגיילראפ ,סעיציזָאּפ עשישטַײד יד ןיא ןסירעגניירא ךיז גָאט ןלעה ןטימניא
 ;ןברָאק ןַײז ףא ןקוק ןעמונעג ןוא טנאה א ףא

 ?ךַײא אב ךיז טרעה סָאװ ---
 -עזקע יד ןָא יוזא רָאטיירפעי-רעבָא רעד טבייה יצ ,טסּוװעג טינ טָאה וינעבייל

 זיא'ס ביוא ןוא .קינשזרָאטאק ןכעלקילגמוא ןא רעביא קעזיוכ לסיב א טימ עיצוק
 םיא ןופ קידנעמענּפָארא טינ ,ןוא ?ןרילראפ וצ ָאד ןיוש רע טָאה סָאװ זיא ,יוזא
 -ָאּפ ןיא ךַײלג טרעפטנעעג םיא ,ןדנווו עטקאהעג ןיא קידנציז ,רע טָאה ,ןגיוא יד
 ;ןיירא םענ

 ..ךיז טכאמ סע יװ ...טכעלש -- לָאמא ןוא טוג לָאמא ..?ןרעה ךיז לָאז סָאװ ---
 -םעי-רעבָא םעד ךָאנ זא ,קידנטראוו ,ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא טָאה וינעבייל ןוא

 קידנליפ ,סיוא ןוא ,סָאש א ןרעהרעד ךיז טעוװ רעפטנע ןַײז ךָאנ ןוא עגארפ סרָאטיײר
 ןבָארגראפ ןוא ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא וינעבייל טָאה ,סָאש םענופ טַײקטנעָאנ יד
 ,ןעלסקא יד ןיא ּפָאק םעד

 ןראד ןַײז רעביא טזָאלעג ,טקוקעג םיא ףא טָאה רָאטיײרפעי-רעבָא רעד רָאנ
 א .ײנסָאדנופ ריצאּפש םעד ןביױהעגנָא ןוא לכיימש םענעגָאלשרעד אזא םענָאּפ
 ;ןוינעבייל ןגעקטנא טלעטשעגּפָא לָאמארעדיוװ ךיז ןוא רעהא סרוק א ,ןיהא סרוק

 סָאװ ,סָאד טגָאזעגסױרא ךעלדנע רע טָאה -- ?טפיוקעג סעּפע טסלָאװ וד --
 ,ץראה סָאד טקירדעג םיא טָאה'ס

 -אראטעגסיוא וינעבייל טָאה -- ?טעברא ךיא ּווװ ,טגערפעג ךימ טָאה ריא --
 ,ןגיוא עטרעדנוווראפ ןוא ענעקָארשרעד רַאּפ א טעשטש

 טרעזאכעגרעביא טָאה -- ,טפיוקעג סעּפע טסלָאװ וד יצ ,גערפ ךיא ,ןיינ --
 ,דעריוי א ןופ לכיימש םענעטלאהאבראפ א טימ רָאטיירפעי-רעבָא רעד

 רעד םיא טָאה עבלעז סָאד עקאט זא ,טּפאכעג ךיז וינעבייל טָאה טציא טשרע
 ענעגייא ענַײז טביילגעג טינ טָאה רע רָאנ ,טגערפעג לָאמ ןטשרע םוצ ךיוא שטַײד
 -ראפ וינעבייל טָאה עליַיוו א ףא ןוא .םעד ןיא רעכיז ןיוש רע זיא טציא .ןרעיוא
 רעד זא ןוא עיצרעמָאק ענייר זיא'ס זא ,ןענאטשראפ טָאה רע .זיא רע ּוװ ,ןסעג
 ,ןָאט לדנאה א ץאלּפ ןלארטיינ םעד ףא רעהא טּפאכעגסיורא ךיז טָאה שטַײד

 ,עריומ ראפ טגערפעג םיא וינעבייל טָאה --- ?ןפיוקראפ וצ ריא טָאה סָאװ ---
 ןופ ןזיוואב סע ןוא עלעמעק טיור א שאט ןופ טּפעלשעגסיורא טָאה שטַײד רעד

 ;ןטַײז עלא
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 ,עלעמעק שיזיוצנארפ א זיא'ס ,רעַײט טינ זיא'ס .קראמ ףניפ ---
 | ,ןגיוא יד ןופ ןכירק ןעמונעג ןריהעג יד ןבָאה ןוינעבייל
 ,סעווָאמאה-ךעלאמ םעד ,ןלאפעגנייא םיא זיא סָאװ ,םעליוא-לעש-עניוביר;

 .?רעליוק רעד ,רע טדער סָאװ .שיזיוצנארפ א ..סטיור א .?עלעמעק א םעצולּפ
 טריפ סָאװ ...קע ןא ןוא ...ןענעגראהרעד ןוא ןעמענ רע לָאז ?םיא ןופ רע ליוװ סָאװ
 סָאװ ?קעזיוכ םיא ןופ ךָאנ רע טכאמ סָאװ ?עיצרעמָאק א ראפ םיא טימ ךָאנ רע
 "?טעוװָאמאה-ךעלאמ רעד ,רעהא ןעמוקעג םיא וצ רע זיא

 -עגרעביא ןוא טַײקענסָאלמ יד ןעגנולשעגּפָארא וינעבייל טָאה ןגעווטסעדנופ
 ;טפעשעג וצ ןעגנאג

 ,..קיליב טינ זיא ...זיא קראמ ףניפ --
 ,קראמ ףניפ ךיוא .רעיַײט טינ ?עקנישאמ-דניצ א ןבָאה וטספראד רעשפע זיא --

 ...ןטַײצ עטוג יד ןופ ךָאנ ...עקנישאמ-דניצ עשיזיוצנארפ א
 עטיור טימ טלעוו עצנאג א ןגיוא יד ראפ ןעיירד ןעמונעג ךיז טָאה ןוינעבייל

 .סעקנישאמ-דניצ ןוא ךעלעמעק
 -רעמָאק עשידנעלסיוא יד ןגָארטראפ סע ןבָאה ייז ןיהּוװ ,ןוויימ א סעּפע טסיב;

 -רעמָאק עקיזָאד יד ןקעטשניירא ףא ןענופעג ןבָאה ייז סָאװ ,רעכיוס םעד ןוא ?עיצ
 "?רעגערט םעד וינעבייל ,עיצ

 ;ןעלמאטש ןעמונעג טָאה רע ןוא
 ...טכאד רימ ..?קראמ ףניפ ךיוא ---
 ;ןסירעגרעביא םיא טָאה רָאטיירפעי רעד רָאנ

 .רעַײט טינ זיא קראמ ףניפ .וצרעד רענייטש ןעצ א ןבעגוצ ךָאנ ןָאק ךיא --
 רע טלָאװ ,ךיוב ןיא קעטייוו רעד ןדַײנש יוזא ןעוועג טינ לָאז ןוינעבייל ןעוו

 טלדנאה סע סָאװ ,עריוכס עשיזיוצנארפ יד ןטכארטאב וצ קעשייכ טאהעג רעשפע
 עלעמעק סָאד רָאנ ,ןטירטּפָא יד אב רָאטיײרפעי-רעבָא רעשישטַײד רעד ריא טימ
 טָאה .טפראדעג טינ רע טָאה עקנישאמדדניצ יד ןוא .ּפָאק ןיא ןגעלעג טינ םיא זיא
 -רעבָא םעד ,רעכיוס ןשישטַײד םעד ףא ליפעגטימ טימ ןוא רעיורט טימ טקוקעג רע
 ;טכארטעג ןוא ,רָאטיײרפעי

 ןקוק ייז .ןגיוא עקיטעמוא טימ עקפאד ןוא ווענאג ןכעלרע ןא ןופ םענָאּפ א;
 -דניצ א םיא גיוט סָאװ ?עלעמעק א ,וינעבייל ,רע ףראד סָאװ רָאנ .קיצראהנפָא
 ,קעטייווכיוב ךָאנ ןעמוקעגוצ םיא זיא'ס יװ ,טליפרעד טָאה וינעבייל "!?עקנישאמ
 ןא טימ קעטייווכיוב א ןבָאה ךָאנ רע ףראד .קינייוו םיא זיא ןיילא עירעטנעזיד יד
 ?ּוו -- ןוא ..סעקנישאמידניצ טימ ךעלעמעק טפיוקראפ סָאװ ,רָאטיײרפעי-רעבָא
 ,טרָא סָאד ןפָארטעג טקנופ

 -עג טינ םיא טָאה רָאטיײרפעי-רעבָא רעד סָאװ ,ןעשעג ןיוש סענ ןייא זיא ךָאד
 ןעקנוזעגנייא לָאז רע ןוא סענ רעטייווצ א ןעשעג ךָאנ לָאז טציא ,טרָא ןפא ןסָאש
 -דניצ יד טימ ןוא ךעלעמעק יד טימ רעכיוס רעד ,טייטש רע ּוװ ,ָאד טָא ןרעוו
 ...עריוכס רעשיזיוצנארפ רעד טימ ...סעקנישאמ
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 רָאטיײרפעי-רעבָא רעד טָאה -- !ּפָא רימ אב סע טספיוק וד ?טבַײלב יוװ זיא --
 | ,ןָאטעג גערפ א רעדיוו

 ןקוק וצ ןדיײמסיוא יידעק ,טרָא-ץיז ןַײז ףא ןעיירד ןעמונעג ךיז טָאה וינעבייל
 ערעטיב סָאד ןטלאהנַײא ךעלגעמ טַײװ יוװ ןוא רָאטײרפעי-רעבָא םעד ןגיוא יד ןיא
 ןקידנליפטימ אזא ןפורעגסיורא טַײצ עצנאג יד טָאה סָאװ ,ךיוב ןיא ןעשטרוב
 ,שטַײד םאב לכיימש

 ...רעַײט וצ טרָאפ זיא'ס רָאנ ,טפוקעגּפָא סע טלָאװ ךיא ,ָאי ---
 ןגעקטנא ןענאטשעג זיא רע .רעיורט רערעטצניפ א ןגָאלשאב טָאה שטַײד םעד

 לָאז רע ,סָאבעלאב א אב טנוה א יװ ,ןגיוא יד טימ םיא אב ןטעבעג ךיז ,ןוינעבייל
 עליפא ,ןדִיי יד זא ,טגייצרעביא ןעוועג ,סיוא טזַײװ ,זיא רע ...ןפיוק סָאװ-סעּפע
 טימ עקעטיוּפ א ןבָאה ץעגרע ןפראד ,קיגשזרָאטאק רענעסירעגּפָא רעד טָא יו אזא
 וינעבייל ןוא ,םָארק רעצנאג רעד טימ ןוינעבייל ןגעקטנא ןענאטשעג רע זיא .טלעג
 טנָאקעג טָאה רע סָאװ ,עקיצנייא סָאד .ןגָאז וצ סָאװ טאהעג טשינרָאג םיא טָאה
 רעמ ..םיא ןבעל ןצעזקעווא ךיז לָאז רע זיא ,רָאטײרפעי-רעבָא םעד ןגיילרָאפ
 ,..טינרָאג

 ןפורעגנָא ךיז ןוא שאט-םעזוב ןיא טנאה יד ןָאטעגנַיירא שטַײד רעד טָאה טלמעד
 ;שירעגיז טאמיק

 רעשפע זיא ,טינ ריד ןלעפעג עקנישאמ-דניצ יד ןוא עלעמעק סָאד ביוא --
 ?רעדעפליפ א וטספראד

 ןטימניא ןוא ,רעדעפליפ א ןסקאוועגסיוא טנאה רעד ןיא םיא אב זיא ךַײלג ןוא
 ;טביַײרש יז יװ ,ןזַײװ ןעמונעג ךַײלג םיא רע טָאה ןדייר

 ?רעדעפליפ אראס ,טסעז ---
 ,טבַײרש יז --- ,וינעבייל ןפורעגנָא ןטסגנא עסיורג ןיא ךיז טָאה -- ,ָאי --

 ...רעבָא ,..טוג רעייז ,סיוא טזַײװ
 -- ,שטייד רעד ףָאס ןזיב ןגָאזרעד טזָאלעג טינ םיא טָאה -- ,קראמ טכא --

 ,רעַײט טינ ןצנאגניא ,רעַײט טינ
 שטייד רעד םיא טעװ ןענעגראהרעד זא ,ןטכאד ןעמונעג ךיז טָאה ןוינעבייל

 טיצ רע סָאװ ,סעריוכס טימ רָאנ ,רעסעמ ןייק טימ טינ ןוא סקיב ןייק טימ טינ
 ,ןפיוק ןגיילרָאפ ןייא ןיא םיא ייז טלאה ןוא ךיז ןופ

 יו ןוא !רעדעפליפ א ,עגרָאטאק רעד ףא טלעפראפ עקאט םיא טָאה סָאד טָא
 ,סיוא טזַײװ ,ךיז טימ ָאד טָאה רע ?רָאטיײרפעי-רעבָא םענופ ּפָא ךיז ןעמ טעּפעשט
 :שינעּפעשטּפָא ףא יוזא גָאז א םיא רע טיג ...םָארק-יירעטנאלאג עצנאג א

 ,רעדעפליפ אזא ראפ ...רעַײט טינ סיוועג ...רעַײט טינ זיא קראמ טכא ,ָאי --
 ?ריא וצ טניט ןעמ טמענ ּוװ רָאנ

 בָאה ךיא ?טניט --- ,רעכיוס רעד ןרָאװעג קידעבעל לָאמאטימ זיא --- ?טניט --
 .ןפיוקראפ ךיוא ריד ךיא ןָאק טניט .שאלפ עצנאג א .ךיוא טניט

 ;רָאטײרּפעיזרעבָא םעד ןיילא רע טגָאז טונימ א ךָאנ זא ,טליפרעד טָאה וינעבייל
 טסַײר ךיוב רעד ןוא ."סעריוכס יד טימ ןקינַײּפ ףוא ךימ רעה ןוא ךימ עגראהרעד,
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 ןוא דרע רעד ףא ןגיילקעווא טעשַאּפ ךיז לָאז רע ,םיא טיצ ןוא רעקיטש םיא ןופ
 ָאד ןוא .קעטייוו רעד לסיב א ןרעװ טללטשעג טעװ רעשפע ,ריא וצ ןעילוטוצ ךיז
 -נופ ןייגקעווא ךָאד טעװ רע ,שטַײד ןטימ עיצרעמַָאק יד ןטלאהרעטנוא רע ףראד
 יידעק ,גָאז א םיא רע טיג ךעלדנע ןוא ...ץעװָאסעסע ןא ןעמוק טעװ דלאב ןוא ןענאד
 ;ןזַײװנָא טינ םיא ףא לָאז רע זא ,ןענערָאװאב

 -יינ רעייז ןפראד סָאװ ,עכלעזא ןאראפ ...עקינַײמ אב ןגערפכָאנ ךיז לעװ ךיא ---
 טינ ...טונימ א ךָאנ ..ןייגסיורא ךַײלג ךיא לעװ טָא ...עטנרעלעג ...רעדעפליפ א קיט
 ,..טונימ ןייא ךָאנ יו ,רעמ

 טָאה -- ,קראמ ןעצ רָאנ ,קראמ טכא טינ טסָאק סע זא ,רעבָא ייז גָאז זיא ---
 -- :טרעזאכעגרעביא ןוא זַײרּפ יד ןוינעבייל טימ טריטעּפערעגכרוד שטייײד רעד
 ?ןענאטשראפ .קראמ ןעצ

 ךָאנ .ןָאט גערפ א ךַײלג לעװ ךיא -- .טרעפטנעעג וינעבייל טָאה --- ,טוג --
 ...רָאנ לעװ ךיא ...טונימ ןייא

 -ָאעגּפָא יירפ טָאה וינעבייל .גנאגסיורא םוצ טָארט א טכאמעג טָאה שטַײד רעד
 -ארעדיוו זיא ןוינעבייל .טלעטשעגוצ רעדיוו שטַײד רעד ךיז טָאה ךַײלג ןוא .טמעט
 רעדיוו ןיוש טייטש רָאטיײרפעי-רעבָא רעד .ןגיוא יד ןיא רעטצניפ ןרָאװעג לָאמ
 :ןגיוא עקידנטעב ענַײז טימ רעדיוו ןיוש םיא טכארטאב ןוא םיא ןגעקטנא טקנוּפ

 ?רעגייז םענרעבליז א ןבָאה רעשפע טספראד --
 ןרעװש ןוא ןסיורג א עקנעשעק רעניילק רעד ןופ סיורא ךַײלג טיצ רע ןוא

 ,רעגייז םענרעבליז ןשידָאמטלא
 טגנילק ןוא .רעסיורג א ןוא .רענרעבליז א .רעגייז םעד טכארטאב טָאה וינעבייל

 זיא'ס .רעגייז ָא-אזא טקנוּפ ןבעגעג ךיוא םיא ןעמ טָאה ענעסאכ רעד וצ ,קידסעמע
 -ץיז םענופ ףוא בייה א ךיז טיג רע ןוא ...רענַײז זיא רעגייז רעד זא ,ךעלגעמ רָאג
 ;טרָא

 ?רעגייז ןטוג אזא ןפיוקראפ ריא טליוו סָאװראפ ---
 ךיז ןבָאה ענַײז ןגיוא יד .ןָאטעג רעטיצ א טָאה םיטש סרָאטיײרפעי-רעבָא םעד

 רעייז ןָאטעג גָאז א טָאה רע ןוא ,ןקראּפ םעד וצ ץעגרע טקנוּפ ןייא ףא טלעטשעגנָא
 ;ןיילא ךיז וצ יו ,ליטש

 טימ יורפ א טרָאד בָאה ךיא .דנאלשטַײד ןופ ןיב ךיא זא ,רָאי יירד ןיוש ---
 ,קירוצ .טאמייה ןַײמ ןיא ךיא רָאפ ןכיגניא .ריא ןופ ווירב ףניפ ןגָארקעג .רעדניק

 םאב ןגיוא יד ןיא ןרערט ןזיוואב ךיז ןבָאה'ס יװ ,טקרעמאב טָאה וינעבייל
 ןוא ןרָאװעג ןגיוושנא עלַײװ א זיא רע ןוא ,ןקיטש ןעמונעג םיא ןבָאה ייז ,שטַײד
 :ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א טָאה וינעבייל ,ּפָאק םעד טיירדעגסיוא

 -ארעגנָא רעד טימ ןרעוו רע לָאז ןעקנוזעגנַײא ...ץראה ךייוו א טימ ןעלזאג א;
 -נעזיד ןַײמ וצ טלעפראפ רימ טָאה רע .םענייניא רענַײז טימ םָארק רעטעוועב
 ."עירעט

 טָאה ןוא רערט רעד טימ טערָאּפוא ןיוש ךיז טָאה רָאטיײרפעי-רעבָא רעד רָאנ
 ;רעטַײװ טדערעג ןיוש
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 .ןעז וצ ייז טַײהנגעלעג א ךיא גירק טציא ...ןעזעג טינ ייז רָאי ירד ---
 סעּפע טימ ןסָאגעגנָא ךיז טָאה'ס ןוא זעוורענ ןרָאװעג םיא אב זיא לָאק סָאד

 ;סָארדראפ ןקיטכעמנָא אזא
 ןראד א טימ ...רענייב עליוה טימ ...יורפ ןַײמ וצ ...ריא וצ ןעמוק לעװ ךיא ---

 ...ןיינ ,ריא וצ ןעמוק טינ יוזא ןָאק ךיא ,ןיינ ...טנעה עקידייל טימ ןוא ...םענַאּפ

 .יעיגרענע ןופ טליוהעגסיוא ןצנאגניא ןיוש ןענַײז ענַײז רעטרעוו עטצעל יד
 טּפעלש רעטרעװ עקיזָאד יד ןופ ןָאט םוצ ןוא ,שירעלטעב טאמיק ןיוש ןענייז יז
 ;ףָאטש יולב לקיטש א סיורא רע

 ,קיליב ?רעכיטנשאט עַײנ ייווצ רעשפע טספראד ---
 סָאד ןוא עקנישאמ-דניצ יד טנעה ענַײז ףא ןָאטעג לדניווש א רעדיוו טָאה'ס ןוא

 ןיא טביולעג ייז ןוא סעינָאלד יד ףא ןפרָאװעגרעטנוא ייז טָאה רע .עלעמעק עטיור
 ;ןַיײרא גָאט

 ,ןעמוקאב טינ ןיוש סע ןעמ ןָאק דנאלשטייד ןיא ...עראוו עטוג --
 לָאז ןַײז טעוו'ס סָאװ :קנאדעג ןייא טימ ףוא בייה א ןבעגעג ךיז טָאה וינעבייל

 ,ןטלאהראפ סעצווָאסעסע יד םיא ןלָאז .ןַיז
 ;ןָאטעג טכארט א רע טָאה טַײצ רעבלעז רעד ןיא ןוא
 רָאטיירפעי-רעבָא רעד טָא יװ ,ןצנאוו ַא-עכלעזא ךאס א ןאראפ ךָאד ןענַײז סע

 -עגנָא רָאנ ןעייג ייז ...סעקנישאמ-דניצ יד טימ ןוא ךעלעמעק עשיזיוצנארפ יד טימ
 א ראפ סָאװ ןוא .ּפעק ערעייז ןופ רעסערג ךערע ןא ןָא ,סעקסאק עסיורג טימ ןָאט
 ,טציא עליפא ?שינעפעשאב ָאדאזא ןקיטשרעד ,ןוינעבייל אב ,םיא אב טָאה ףערטאב
 םעד טעקָאמסעגסיורא םיא ןופ ןוא ןגיובעגסיוא םיא טָאה עירעטנעזיד יד ןעוו
 ןוא עציילּפ רעטרעטאיעצ רעד טימ .ָאד טציז רע יװ טָא .סיצמאטאה-םאד ןטצעל
 ..בַײל ןפא ענדער קיטש רעקידרעכעל רעד טימ ןוא ןדייוועגניא עקנארק יד טימ

 רע .,ליפעגטימ םיא וצ סעּפע טָאה ןוא ..סענָאמכאר םיא ףא טָאה רע רָאנ
 ..עקנישאמ-דניצ א רעמערק ןקידלזאמילש םעד טָא אב טפיוקעג שערייפעב טלָאװ
 ןעז טינ יידעק ,טפיוקעג ךָאד יז טלָאװ רע .קעטייווכיוב ןַײז יוװ יז ףראד רע שטָאכ
 ןיוש לָאז רע ,רָאטיײרפעי-רעבָא םעד טָא ןופ םענָאּפ-צנאוו עטרעווידעגסיוא סָאד
 ,רע לָאז ּוװ זיא ...ףראדאב ןַײז ןָאטּפָא ןזָאל םיא ןוא ןייגקעווא םיא ןופ רעכיג סָאװ
 ?קראמ ףניפ ןעמענ םיא רע לָאז וװ ןוא ?קראמ טכא ןעמענ םיא ,וינעבייל

 ,ןפיוקראפ ןפלעה םיא יז טעװ רע זא ,ךעיטפאמ םיא רע זיא ךָאד
 ,.ןפיוק סיוועג ןלעוו ייז ...עקינַײמ וצ ןָאט ייג א ךיא לעװ ...וצ ָאד טראוו ---
 רעד םיא טָאה ,טירט עכעלטע ןעגנאגעגּפָא ןעוועג ןיוש זיא וינעבייל ןעוו

 ןָאטעג ףור א רעדיוו שטַײד
 ?טיורב וטספיוק רעשפע ---
 ןפרָאװעגרעטנוא םיא ןוא טיורב ןבאל א ןטלאהעג טָאה רָאטײרפעי-רעבָא רעד

 ;ךייה רעד ןיא
 ,קיליב-טָאּפש .קראמ ןעצ .טנופ יירד --
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 ןטייוצ א טכוזעג טָאה רע .טרעהעג טינ זַײרּפ יד ןיוש טָאה וינעבייל רָאנ

 ,טקידנעעג ןעוועג ןיוש זיא סַײרעביא רעד רעבָא ,קעטייוו ןַײז ראפ טעלקימ-םעקָאמ

 "וג ןוא רענייטש ערעווש טראוועג ןיוש ןבָאה עציילּפ רעטרעטאיעצ סוינעבייל ףא

 -שזרָאטאק עגנערעש רעגנאל א ןיא ןעגנאגעג רעדיוו ןיוש זיא רע .סנקעטש ענעמ

 ןשיווצ ןופ ןגָאלשעגכרוד ךיז טָאה סייווש רעד ןוא ןעיירדניא ןגיובעגסיוא סעקינ

 זיא רע .דרע רעד ףא ןלאפעג זַײװנּפָארט ןוא םענָאּפ ןסקאוואב ןַײז ףא רָאה יד

 יװ ,ןעזעג רע טָאה טייהרענעגיובעגסיוא .עמָאשענ רעד טימ טכָאפעג ןוא ןעגנאגעג

 יו טקנוּפ ענעגיובעגסיוא ,סעקינשזרָאטאק טימ טקעדאב זיא ךאילש רעצנאג רעד

 רעדעי ןוא .ףוא טינ רעמ ןיוש ךיז ןבייה ןוא ןלאפ עקינייא יוװ ,ןעזעג טָאה רע .רע

 ,םעד ןיא טנַאמרעד םיא טָאה עגנערעש רענשזרָאטאק רעד ןופ רענעלאפעגסיורא

 "מוא רע טעװ יוזא טָא .ןוינעבייל טימ ,םיא טימ ןעשעג ךיוא ןָאק עבלעז סָאד זא

 ןעיינוצ םיא טעװ טנוה רעשיסעסע ןא .ןבייהפוא טינ רעמ ןיוש ךיז טעװ ןוא ןלאפ

 ,טאמָאטווא םענופ ליוק א טימ דרע רעד וצ

 טָאה ,טרָא ןפא ָאד ,ךַײלג ןיוש טעָארדעג םיא טלָאװ ןלאפמוא סָאד יוװ טקנוּפ ןוא

 ;ןיילא ךיז וצ ּפָאק ןטימ ןעיירד ןעמונעג רע

 רעד ןופ טסאל רעקידנכערבנייא רעד טימ יא ןגָאלש ךיז טעװ רע ...ןיינ ,ןיינע

 יײז טעװ רע .קנערק רעד ןופ קעטייו ןקידנכערבנַײא םעד טימ יא ,עגרָאטאק

 ליו רע ,דרע רעד ףא ןרעגלאוורעדינא ןזָאל טינ ךיז טעװ רע .ןעמוקייב עדייב

 ךָאד רע טָאה טָא ןבעלרעד סעּפע וצ ךָאנ ךיז רע טעו רעשפע .וינעבייל ,ןבעל

 יד ןוא .טינ ךָאד ןגייווש ןטעווָאס יד .ןענָאמָאה ףא עבמָאב א וצ טבעלרעד ךיז

 ןיא טאלג ,קנאדעג א ןָא יוזא ּפָארא טינ ךיוא ןעגנעה ,ןעמ טגָאז ,טנעה ענעגייא

 ירע ףראד סָאד טָא ...יוזאיוו ןוא ּוװ --- ןייגרעד רָאנ ףראד רע ...ןיירא טלעוו רעד

 סָאװ ,ןכָאש ןַײז וצ סיוא טייהרענעגיובעגסיוא ךיז טעווערעק רע ןוא י...וינעבייל

 | :ןבענרעד טייג
 ענעגייא יד טימ טגיילעגקעווא םיא טָאה עמ זא ,סעמע ןא ןַײז עקאט לָאז'ס ---

 ?טנעה

 יייןעמ טגָאז יוזא ---

 :רעטרעװ יד טַײקעצ ןוא רעטַײװ ןעגנאגעג זיא וינעבייל

 ייךָאג ןגיילקעווא ךָאד ןעמ ןָאק זיא ---
 ?עירעטניזעד ןַײד טימ ---

 "ונעג ךיז טָאה סָאװ ,עסאמ יד עציילּפ ןַײז ףא ןפרָאװעגרעטנוא טָאה וינעבייל

 :ןקורּפָארא ןעמ
 דלאביוו .ןעמוקרעביא יז לעוו ךיא .עירעטנעזיד יד ,דרע/'רד ןיא יז בָאה ךיא --

 ףא ןעמוק וצ סָאװ טינ ךיא בָאה זיא ,ןָאט סעּפע ןעמ ןַאק טנעה ענעגייא יד טימ

 רעד ןופ ןסאּפ עיולב טימ ןוא עציילּפ רעד ףא רענייטש קאז א טימ טלעוו-רענעי

 -אפ קאז א טימ טלעוװירענעי ףא ןעמוק ןײטשנָא רימ געמ סע .שטַײב רענעמוג

 ָאמעגּפָא ענַײמ טימ עליפא ןענָאק ייז ךיא לעװ ןסיײירסיורא .סעקשיק עשיטסיש

 ...טנעה עטרעג
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 ;סיורָאפ ּפָאק םעד ןָאטעג ףרָאװ א טָאה ,ןבענרעד ןעגנאגעג זיא סָאװ ,ןכָאש רעד
 א ..סעקשיק עשיטסישאפ טימ קאז א ..טלעוװ-ענעי ןפערט טעװ קילג א --

 ...םאי ןיא ןּפָארט א יװ ,רעמ טינ ךיוא זיא סנבראש עשיטסישאפ טימ טָאטש
 םעד ןוינעבייל ראפ ...ןעמאי ןוא ...טעטש ...ןטעװָאס יד ןכאמ ןלעוװ סָאד --

 אזא אב ?יומש-ךערָאבוא-וה-ךורָאב, א שטָאכ ןּפאכניירא גונעג ןַײז טעװו רעגערט
 עילא יד ןבעגעג םיא טָאה עמ סָאװ ..ָא-אזא םענייא אב ןדנישּפָא לעפ יד ...עשודק
 ןיוש טלעטש טרָאק רעסיורג ןייק ףא ...ןקאהמורא סעטיּפָאק יד ...עבמָאב רעד טימ
 ,ןינעבייל טינ

 ךיז טָאה סָאװ ,סייווש םעד גנוצ ןטימ טקעלעגּפָא ןוא ןָאטעג ץכערק א טָאה רע
 ;ליומ ןַײז םורא ןטלאהראפ

 עציילפ רעד ףא ןביוהעגפוא ָאּפאטסעג עצנאג יד ךיא טלָאװ ןרָאי עקילָאמא --
 ,טרעה ריא .ןקידנעקנאצ א ךימ טעז ריא יו ,טירטּפָא ןא ןיא ןפרָאװעגנַײרא יז ןוא
 ?דַיי בער

 ;ןגיוא יד טימ ןזיװעגנָא ןוא ּפָאק םעד ןָאטעג סיוא עווערעק א טָאה רע
 ...דָיי בער ,עציילּפ רעד טָא ףא ---
 ןעוועג ןענַײז ריא ףא .סעדייא ןקידעבעל א יװ ,עציילּפ יד ,ןזיוואב יז טָאה רע

 ,עינאווערָאה עשירעגערט רָאי קיצרעפ טלּפמעטשענּפָא
 ,ריא אב טגערפ ---
 רעטצעל רעד ץראה ןַײז ןיא ןרעוו ןשָאלעגסיױוא לָאז'ס ,טזָאלעג טינ טָאה רע

 ןא ףא ,ענַײז עציילּפ יד ,ןלעטשרעטנוא ךָאנ יז טעװ רע זא ,גנונעפָאה ןופ קנופ
 -עסאּפעצ א ,עטרעטאיעצ א -- ןלעטשרעטנוא יז טעװ רע .רעדרעמ יד ןגעק עיצקא
 יא ,עגרָאטאק רעד טימ יא ןגָאלש ךיז ךעיוק ןבעגעג םיא טָאה סָאד ןוא .עטעוו
 ךיז טָאה רע .ןבעגרעטנוא טלָאװעג טינ ייז ךיז טָאה רע .עימעדיּפע רעד טימ
 ,ןבעלרעביא יז טעוו רע זא ,טעדליבעגנייא ךיז ןוא טדערעגנַײא

 טעברא רעד ןופ טכאנראפ טרעקעגמוא וינעבייל ךיז טָאה ליפעג אזא טימ
 סעפע זא ,ןענעקרעד וצ ןעוועג רעווש ָאטעג ןיא זיא ךעלרעסיוא ,ָאטעג ןיא קירוצ
 ןופ טַײקנגָאלשרעד עבלעז יד .ןסאג עטשעלאכראפ עבלעז יד .קיניײװניא טעיָארב
 -ענעלק א ןיא ץלא רָאנ .רעייגכרוד יד ןופ טַײקנקַארשרעד עבלעז יד .רעביטש יד
 סע .רענעפמורשעגנַײא ןרָאװעג זיא יז .ָאטעג יד ,רענעלק ןרָאװעג זיא יז .לָאצ רער
 רעגנע ָאטעג יד טָאה עטיכש-רעּפיקמָאי רעטצעל רעד ךָאנ זא ,טכאדעג ךיז טָאה
 א טָאה טַײקליטש רענעגָאלשרעד ריא ןופ ןוא ךיז םורא טרוג םעד ןגיוצעגנַײא
 ,טייקטעייטראפ טימ ןָאטעג עייוו

 -םיונוצ טינ ,ןשינעגעגאב ןופ ןטלאהעגּפָא ךיז טָאה באטש רעשידרערעטנוא רעד
 ןַיז רעכַײלג זיא טציא זא ,ןענאטשראפ טוג רענייא רעדעי טָאה טייהרעטדערעג
 ןשָארפ ןָאפ ןיא סָאש םעד ןוא ,םענייניא ןַײז טינ ןעמ לָאז ,סָאװ רעמָאט .ןפרָאװעצ
 | ,רעדנוזאב טבעלעגרעביא רענייא רעדעי טָאה

 -יפיטרָאפ עשידרערעטנוא ןעיוב ןופ טעברא רעד טימ טריפעגנָא טָאה קעטעמ
 טרעקעגמוא ךיז טָאה *עירָאגעטאק עטייווצ,, יד יוװ ,םעד ךָאנ ,טנװָא ןדעי ,.סעיצאק
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 ןטריקסאמראפ א ךרוד טזָאלעגּפָארא ךַײלג לייט א ךיז טָאה ,עגרָאטאק רעד ןופ
 -עגסיורא ןוא עבמָאקאטאק רענעבָארגעגסױא ןא ןיא גנאגניירא ןשידרערעטנוא
 -עּפשראפ טינ יידעק ,ןגָאט ןביױהעגנָא טָאה'ס רעדייא ,קירוצ טרָאד ןופ ןעגנאג
 טולב סָאד יװ ,םעד ךָאנ .טכאדראפ ןייק ןפורסיורא טינ ןוא טעברא רעד ףא ןקיט
 ,סעיילא רעװָאדזאיוא ףא ָאּפאטסעג ןופ זיוה סָאד טצירּפשאב טָאה ןשָארפ ןָאפ ןופ
 טימ קעווא סעיצאקיפיטרָאפ עשידרערעטנוא יד ףא טעברא עקיטכאנאב יד זיא
 ,טנעה עטרעצעגּפָא יד ןיא סעכיוק ןעמוקעגוצ ןענַײז סע .ןערב טימ ןוא סעוויײלסיה
 -אק יד ןופ רעמענעּפ עטרעגָאמעגסיוא יד ,רעפַייײטש טליפרעד ךיז ןבָאה סיפ יד
 .עַײנ ןעמוקעגוצ ןענייז סע .גנורעטסייגאב טימ ןטכיולעגפוא ןבָאה סעקינשזרָאט
 ןטעברא עקיטכאנאב יד ףא טזָאלעגּפָארא ךיוא ךיז טָאה ענעמוקעגוצ יד ןשיווצ
 -ניירא טגעלפ רע ןעוו ,ןרָאי עקילָאמא יו ,טנַיישעג טָאה רע .רעגערט רעד וינעבייל
 ,ןעמורברעטנוא םיא ךיוא ןיילא ןוא ןגינ א ןרעה לביטש ןיא טכאנראפ סעבאש ןייג
 -עגפוא טָאה עמ .ןיז ןעמוקאב לָאמאטימ טָאה ָאטעג ןיא שינעמוקּפָא יד ןוא ןַײּפ יד
 ןבעל עצנאג סָאד .געלשעג ףא ןטראוו ןביוהעגנָא טָאה עמ .טיוט ןפא ןטראוו טרעה
 -- גָאטאב .רעקיטכאנאב ףא ןוא טעברא רעקיגָאטאב ףא טליײטעג ךיז טָאה ָאטעג ןיא
 טָאה'מ ןעוו ,ןסַײרעביא עקניצרוק יד ןיא .ייז ןגעק -- טכאנאב ,רעדרעמ יד ראפ
 -קאט יד טרעלקרעד קעטעמ טָאה ,טיורב לקיטש א טימ ץראה סָאד טנעלעגרעטנוא
 טימ ,ָאד טָא רָאנ טינ ןיוש ןעזעג ךיז טָאה רענייא רעדעי .דנאטשרעדיוו ןופ קיט
 יד ןופ רענודעג ןיא עטאנארג א טימ ,סקיב א טימ רָאנ ,טנאה ןיא עטעּפָאל רעד
 ;ךיז ראפ טענַײטעג טָאה רענייא רעדעי ןוא ,ןטכאלש

 ךעיוק לסיב עטצעל סָאד שטָאכ ןעמ לָאז .ןעמוק רעכיג סָאװ ןיוש סע לָאז --
 | ,טַײצ רענעי וצ זיב ןגָארטרעד

 -עג טימ ןרעדָא ערעייז טליפעגנָא טָאה ןשָארפ ןָאפ ןיא סָאש רעשידלעה רעד
 -נָא ןא ,טנוה םעד ,ןגיל ןעזעג םיא יז ןבָאה ,דרערעטנוא רעד ןופ ,ןענאדנופ .,גנאז
 םיא קיניײװ ןעוועג זיא ייז ,ּפָארא עדרַאמ רעד טימ ןטעשטאראקעצ ןוא םענעזָאלבעג
 םיא ךיז ןבָאה ייז יו ,יוזא ןעז טפראדעג ןבָאה ייז .ןעזעגסיוא טָאה רע יװ ,יוזא ןעז
 -רעביא ןַײז ןיא רָאנ ,טולב ןשיטניה קירעדינ ןַײז ןיא רָאנ טינ .טלעטשעגרָאפ
 | .עּפראכ רעכעלשטנעמ

 ןטונימ עַײרפ עטלייצעג יד ןיא טרעהעגסיוא ןבָאה ייז גענַײט א ראפ סָאװ טימ
 ןופ רעקיטעז ןעוועג ייז זיא'ס !טקא-טייקיטכערעג ןקיזָאד םעד ןגעוו סעידעי יד
 יד .טסולסנבעל ןרעייהעגמוא טימ טליפעגנָא ייז טָאה ןוא ייט ןופ רעסיז ,טיורב
 ךיוא --- ןיילא טלעוו יד ןוא .סיירג יד יוזא לָאמ ַײרד ןרָאװעג יז אב ןענַײז ןגיוא
 ןיא טרעסערגראפ ךיוא ךיז ןבָאה ערעייז ןדייל יד שטָאכ .סיירג יד יוזא לָאמ יירד
 ,ליפיוזא לָאמ ַײרד

 -עגסיוא טינ וינעבייל טָאה --- ,קעטעמ עינאּפ ,סעמע ןא ןַײז עקאט סע לָאז --

 יד ןופ שטנעמ רענעגייא ןא םיא טָאה סעקשיק יד טּפעלשעגסיורא זא -- ,ןטלאה

 ..?עקיזיה
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 ,לביימש  םעד ייז ןיא ןעזנָא טינ לָאז עמ ,ןגיוא יד טערומשזראפ טָאה קעטעמ
 :ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ קיטומטוג ןוא

 ,..טגָאז עמ ..,טגָאז עמ --
 רעד אב ןעזעגסיוא טָאה יז יװ ,יוזא ןעדגיוו ןעזרעד קילבנגוא ןא ףא טָאה רע

 יד ןבעגעגרעביא ריא טָאה רע ןעו ,שינעגעגאב רעטצעל רעד אב ןוא רעטשרע
 -עגניירא זיא יז יװ ,טלעטשעגרָאפ עלַײװ א ךיז טָאה רע .ןקעוואלס ןגעוו עִידעי
 טייטש יז יװ ,טלעטשעגרָאּפ ךיז טָאה רע .טעניבאק ןיא ןשָארפ ןָאפ וצ ןעגנאג
 ,טָאש א רע טרעהרעד טָא ,,ָאּפאטסעג רעצנאג רעד ןגעק ןוא םיא ןגעק ןיילא ענייא
 רע טעז רעמ ןוא .ךיור לדנקלָאװ א .טביוטראפ םיא ןופ ןיילא רע טרעוװו עלַײװ א
 ,טיגרָאג ןיוש

 ?עדגיוו ,יז זיא ּווו
 עקיזָאד סָאד .ןרָאװעג ןעגנולשראפ ץלא זיא ךיור לדנקלָאװ ןקיזָאד םעד ןיא

 ,ָאטשינ רעמ זיא רע זא ,ןשָארפ ןָאפ ןגעוו ןדלָאמעג זיולב טָאה ךיור לדנקלָאװ
 ,טיג רענייק טסייוו ,ןעדגיוו טימ ןעשעג זיא סָאװ רעבָא

 רע טרעזאכ ,טַײװ רעטמיטשאבמוא רעד ןיא ץעגרע עטקאהראפ ,ןגיוא טימ ןוא
 :טרעהעג םיא טָאה'מ יצ ,רעכיז ןעוועג טינ טלָאװ רע יו ,רעביא

 ..יוזא עמאטסימ סע זיא ,טגָאז עמ זא ...סיוועג --
 ךיז ןעמ טדער ייז ךרוד ןוא .סעטעּפָאל יד טימ רעדיוו ןיוש ןעמ זיא דלאב ןוא

 ,דרע רעצנאג רעד טימ ךרוד
 רעשפע .ןשועדאט טימ .ןרעדנאסקעלא טימ ןעז טפראדעג ךיז טלָאװ קעטעמ

 ,ןטראוורעביא רעכַײלג רָאנ ?סעּפע ייז ןסייוו
 -ארג טכאמ עמ ּוװ ,סרעלעק עשידרערעטנוא יד ןיא טציא זיא רעדנאסקעלא

 ןופ ,ךעלּפמעל עשירטקעלע עטנערבעגרעביא ןופ ,ךעלעטכאשדןוורעטנָאק ןופ סעטאנ
 סָאװ ,יד ןופ .ןסעלסעמ עצנאג טעברא יד טייג טרָאד .ןסָאמועט ענערָאװעג עילאק
 אב ןוא ןשטַײד יד אב ןדלָאמראפ טינ רענייק זיא ,סעטאנארג יד סיוא ןטעברא
 יד ןיא ןגָארטעגנַײרא טינ ןרעוו ןוא סענָאב ןייק טינ ןעמוקאב ייז .טארנעדוי םעד
 ךיז ןזַײװאב יז .ץאלּפ-גאלשמוא םעד ראפ טלעטשעגנעמאזוצ ןרעוו סָאװ ,ןעלטעצ
 יז ףא ךיז ןפראד טניה-ייצילָאּפ יד ,ןעז טינ ייז רָאט עמ .סאנ רעד ףא ןעוו ןטלעז
 -אב א זיא ייז ןופ רערעדעי סָאװ ,ןשטנעמ עטלייצעג ןענַײז ָאד .ןסױטשנָא טינ
 -ןבעל א טבעלעגּפָא טָאה סָאװ ,רעקיטאמעטאמ רעד .סעצָארּפ ןייא ןופ לייטדנאטש
 טציא טציז ,למיה ןטימ ןָאט וצ טאהעג ןוא עיּפילָאװָאנ רעד ףא עטאוצאפ א ףא גנאל
 ,דרערעטנוא רעד טימ ךעלסילשסיוא ןָאט וצ טָאה ןוא עוורוכ א ןופ רעלעק א ןיא
 ,טַײקכעלטקניּפ רעשיטאמעטאמ טימ ןענאטשראפ לָאמ עטשרע סָאד רע טָאה ָאד
 רעטנוא דרע יד טסעפ טליפ עמ ןעוו ,טלמעד רָאנ ןכיירגרעד ןעמ ןָאק למיה םעד זא
 ןוא עכעלצונ ,ןעגנונעכערסיוא עשיטאמעטאמ טכאמ רע ןעוו ,לָאמ עטשרע סָאד .ךיז
 -עטאמ ,דרע רעד ראפ -- ייר רעטשרע רעד ןיא רָאנ ,למיה ןראפ רָאנ טינ עקיטיינ
 ףא טכער ענַײז ראפ ןלעטשנַײא ןטרָאד ךיז ןלעוװ סָאװ ,ןעגנונעכערסיוא עשיטאמ
 זיא רע .ףוראב ןכעלשטנעמ ןַײז ראפ ןוא ןבעל ןיא דעװָאק ןַײז ראפ .דרע רעד
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 ןָאק רע .עקידעבעל ןרָאװעג ןענַײז רעפיצ ענַײז .טייקכעלצונ ןַײז ןופ טּפאכראפ

 טינ ,ןפאש רעטציא ייז טימ ךיז ןָאק רע ,ייז ןפיירגאב רָאנ טינ ,ןדייר טציא ייז טימ

 עשיטקארפ א ןוא טסַײג ןוא בַײל טָאה רעפיצ רעדעי .ייז ןופ ןסױטשּפָא ךיז רָאנ

 .טפאשנסיוו יד ןקידייטראפ ,ןיילא ךיז ךיוא ןקידייטראפ -- עבאגפוא

 זא ,ןַײז עדיומ ךיז רע זומ ,רעקיטאמעטאמ םעד ,קירעיורט טינ םיא זיא'ס יו

 ןעוו זא .דרערעטנוא רעד ןיא ,ָאד ןעגנאגרעד רע זיא סעמע .ןטסָארּפ םעד טָא וצ

 טינ רעשפע רע טלָאװ ,רעַירפ ןפיירגאב ןעוועג סעמע ןטסָארּפ םעד טָא לָאז רע

 טסייוו ,שרעדנא רעדָא יוזא רעבָא ..זַײרּפ עסיורג אזא ןלָאצאב םיא ראפ טפראדאב

 .ךיז טקינַײּפ רע סָאװ בילוצ ןוא טבעל רע סָאװ בילוצ ,טציא רע

 ,ךיז רע זיא רעאשעמ ןוא ,טמארעגּפָא ןעמ טָאה ןשָארפ ןָאפ זא ,ךיוא טסייוו רע

 יד ןביוהעגפוא םיא אב טָאה סָאד ןוא .ָאטעג יד ןָאטּפָא טפראדאב טָאה סָאד זא

 גערפ א םעד ןגעװ טלָאװ רע .ךיוא ןיילא םיא ןוא .למיה םענופ רעכעה דרערעטנוא

 ןצנאגניא געט עטצעל יד םורא טייג רעדנאסקעלא רָאנ .ןרעדנאסקעלא אב ןָאטעג

 .יוװ טסייו רעוו ןענַײז ןגיוא ענַײז ןוא ,ָאד זיא ןיילא רע .טלעוו רעדנא ןא ףא

 טַײװ רעייז ץעגרע םיא טליפ רע ןוא ,ןבענרעד טייטש רעדנאסקעלא זא ,ךיז טכאד

 "רעדיוו רעטַײװ א יוװ זיא םיטש יד ןוא ,סעּפע טרעפטנע רע ,ךיז טכאד .ןענאדנופ

 ערָאשאה ןַײז זא ,רערעכיז ךָאנ ,רעקיטאמעטאמ רעד ,רע זיא ראפרעד עקאט .לָאק

 טזַײװ םיא .עבארעדא .גנוצ רעד טינ םיא ךיז טגייל ןגערפ רעבָא ...עקיטכיר א זיא

 .עגארפ ָא"אזא טימ ןרעדנאסקעלא ןעוועג רעאצעמ טעשָאּפ טלָאװ רע זא ,סיוא ךיז

 טייג עס יוװ ,עריווועג טרעוו ,רעקיטאמעטאמ םעד וצ ןיילא וצ טייג רעדנאסקעלא

 :סעייװ יד טימ ךָאפ ןטיירטשעצ אזא טיג ןוא ,טעברא יד

 ?רעקיטאמעטאמ ,טלעוו רעד ןיא רימ ןטלאה עשז ווו זיא ---

 .רעדנאסקעלא רעוואכ ,סנייא סונימ ---

 .םָאטא םוצ ןבילקרעד ןיוש ךיז טָאה ריא זא ,טניימעג בָאה ךיא ןוא --

 ..רעדנאסקעלא רעוואכ ,געוו ןפא ןעניַיז רימ ---

 :ּפָאק ןטימ לקָאש א טיג רעדנאסקעלא

 ןבעל סָאד ךָאנ לָאז עמ ...געוו רעגנאל א ...געוו ןפא ...געוו ןפא ...ָאי ,ָאי --

 םיא ןוא ...געוו ןגנאל םעד טָא וצ ןסאּפוצ סע ...לסיב א ןרעגנעלראפ יוזא ןענָאק

 :ןרעטכינּפָא לסיב א ךיז לָאז רע ...ּפָאק םוצ םזישאפ םעד ןגיילוצ ןזייוװאב

 -עיילסיוא סעּפע טלָאװעג ,ןרעדנאסקעלא ףא טקוקעג טָאה רעקיטאמעטאמ דעד

 טםַײקיזָאלגנאגסיוא ןופ טנורגּפָא ןצנאג א .ןרעטש ןפא ןשטיינק עפיט יד ןיא ןענ

 טרָאװ םעד ןיא ןוא *ןבעל סָאד ןרעגנעלראפ/, רעטרעוװ ענייז ןיא טליפרעד רע טָאה

 ןבייהנָא ףא ןבילבעג ןיוש ייז זיא'ס קיניײװ יװ ,ןענאטשראפ טָאה רע .,."ןזייװאבפ

 רע טָאה ךָאד ...רעטיברא רעד ןַײז טציא טעװ טַײצ יד זא ןוא ...דנאטשרעדיוו םעד

 :ןָאטעג גָאז א םיא

 .םזישאפ םענופ ּפָאק םוצ ,רעדנאסקעלא רעוואכ ,וצ ךָאד רימ ןגייל סעּפע --

 .סעדייא ןא ךָאד רעבָא ,סעדייא רעטיוט א זיא רע שטָאכ .,.ָאּפאטסעג ןופ ףעש רעד
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 -כרוד ןוא טקוקעגכרוד יז ,עטאנארג א טנאה ןיא ןעמונעג טָאה רעדנאסקעלא
 ;טרילָארטנַאקעג

 -נגייצרעביא ןא רעייז ןוא ...רעטביילגאב א רעייז ןוא ...סעדייא ןא סיוועג --
 ...רעקיד

 םעד וצ ןשָארפ ןָאפ ןופ ןָאטעג רעביא גָארט א ךַײלג ךיז טָאה רעדנאסקעלא
 יוזא טָאה סָאװ ,ןגיוא עשרעדניק עסיורג יד טימ ןוא ּפעצ עדנָאלב יד טימ לדיימ
 :אּפאטסעג ןופ ףעש םעד ןיא ןפָארטעג ךעלטקניּפ

 ...עדניוו --
 ,טייטש רע ...ּוװ טסייו רעװ ץעגרע רעדיוװ ןיוש ןענַײז ןגיוא סרעדנאסקעלא

 םיטש ןַײז ןוא ..ןענאדנופ טַײװ רעייז ץעגרע זיא ןוא ןבענרעד ָאד ,ךיז טכאד
 ;לָאקרעדיװ א יו רעמ טינ רעדיוו ןיוש זיא

 ?ןעדגיוו ןגעוו סעּפע ךיז ןעמ טסיוורעד יוזאיוו --
 ענַײז וצ וצ בעווש א ןבעגעג יז טָאה טַײװ רעקידלּפענ רעטמיטשאבמוא ןא ןופ

 -יא ןיילא ןּפיל יד ןוא ,ךוּפ רעשרעדניק -- ןּפיל יד םורא .עקידוועמעש א ,ןגיוא
 ,קילגמוא ןא ךָאנ יורפ רענעסקאוורעד א אב יוװ ,טנקירטעגרעב

 ,עיצאזינאגרָא רעד ןיא ןטָארטעגניײרא זיא יז ןעוו ,ןעזעגסיוא עדגיוו טָאה יוזא
 ,לָאמ עטשרע סָאד ןעזעג יז טָאה ,רעדנאסקעלא ,רע ןעוו ,ןעזעגסיוא יז טָאה יוזא
 עדגיוו טָאה ןשינערָאװ עבראה ענַײז עלא ףא זא ,רעדנאסקעלא ,ךיז טנָאמרעד רע
 טָאה יז .ןרערט טצנאלגעגפוא ךָאד ןבָאה ןגיוא עריא ןיא .קידנגייווש טמיטשעגוצ
 ריא רעביא טלקַײקעג ךיז טָאה רערט ןייא .ענַאדאמ עגנוי א יװ ןעזעגסיוא טלמעד
 ןופ ןטָאש א ןלאפעג זיא זדלאה טַײז ןייא ףא .קאב רעקידנטכיול רעסאלב-טאמ

 עלייוו רעדעי יז טָאה עלעכיט עשלדיימ עניילק סָאד ,ןייבניק ןטצינשעג-ןיד ריא |
 ריא טגיילאבמורא ךייוו טָאה סָאװ ,לברא ןלָאמש םעד רעטנוא טקעטשעגרעטנורא
 ףא טיײרּפשעגרעדנאנאפ ןעוועג ןענַײז רעגניפ עסַײװ יד .עינָאלד רעד זיב טנאה
 סָאד ןטלאהעגוצ ייז טימ טלָאװ יז יו ,עלעקער םענעלָאװ ןצראווש ריא ןופ ןצאל יד
 סָאד ןָאטעג יצ א טַײקראבלטימוא אזא טימ יז טָאה טַײצ וצ טַײצ ןופ ,ץראה
 ענַײז יא ןעמונעג ךיז ףא יז טָאה ,קידנעייטש יוזא ,ןוא .ינק יד וצ ,ּפָארא ףא לדיילק
 -עדאה-סעכָארב טמענ עמ יוװ ,קילב ןכעלגנירדכרוד סעשועדאט יא ,דייר עבראה
 ,טלעוו רעטנאקאבמוא ןא ןיא ךער

 ?עדגיוו ,טציא יז זיא עשז ּוװ זיא
 ;בלעוועג ןשידרערעטנוא םעד רעטנוא ןָאטעג ייג א טָאה רע
 רע ןָאק סָאװ שטָאכ ...ןשועדאט וצ ןּפאכוצ ןזומ ןגעווטסעדנופ ךיז טע'מ --

 ?שרעדנא ןצעמע ןופ רעמ ןסיוו ןעד
 רעשידרערעטנוא רעד ןופ ןעגנאגעגסיורא טינ געט עכעלטע ןיוש זיא שועדאט

 -סיוא םיא טָאה רע ,סָאש סעדגיוו ןיא טרעהעגנַײא ץלא ךָאנ ךיז טָאה רע .יירעקורד
 ,טַײקלאער ןַײז וצ טניוװעגוצ ימ סיורג טימ ךיז ןוא טקיניזאב ןוא ןגיווועג

 ?ךעלטקניּפ יוזא !ןיילא ?לייטרוא םעד טריפעגסיוא עדגיוו ךעלקריוו טָאה
 ;טּפאכעג ךַײלג ךיז ןוא
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 ?עבאגפוא יד ןבעגעגרעביא טינ ןיילא ןעד ריא רע טָאה ?רע טגערפ סָאװראפ
 ?רוטאדידנאק ריא ראפ טמיטשעג טינ ןיילא ןעד רע טָאה

 ןוא טשיוראב ןצנאגניא זיא רע ,ןלעטשוצרָאפ ךיז רעווש םיא סע זיא ךָאד ןוא
 ,טינ ןָאק רע .ליומ ןראפ ןעמָאנ ריא שינעּפאלקצראה ןָא ןעגנערבסיורא טינ ןָאק
 .ריא וצ קירעהעגנָא זיא סָאװ ,ץלא טימ ןוא ריא טימ רע זיא טלופעגרעביא לייוו
 םענופ ןליוו םעד ןליפסיוא ןעגנאגעג יז זיא ריא רעביא סָאװ ,סאג רעד טימ ןוא
 יד טָאה יז ּוװ ןוא טניווועג טָאה יז ּוװ ,עריד רעד טימ ןוא ,באטש ןשידרערעטנוא
 .ןעגנאגרעד טינ טציא םיא וצ זיא גנאלק רעקיטַײז םוש ןייק .ןעמוקאב עבאגפוא
 א יװ ,סָאש םענופ ךליה רעד ןענאטשעג זיא ץראה ןַײז ןיא ןוא ןרעיוא ענַיז ןיא :
 -עג טָאה יז סָאװ בילוצ ,עקיצנייא סָאד יו .ןבעל סעדגיוו ןופ לקאכאס רעקיטכיל
 ןוא ךעלרע יוזא ייז ןוא ּפעצ ענעדלָאג-דנָאלב עריא ןוא רָאי קיצנאווצ עריא ןגָארט
 -עמ ראפ ןוא ,ןרעדנאסקעלא ראפ ןוא ,ןשועדאט ראפ ,םיא ראפ ןבעגעגּפָא ךעלטנרָא
 ,ןלוּפ ראפ -- ,ץראה סָאד טּפאלקעגסיוא םיא טָאה --- ,ןלױּפ ראפ ןוא ...ןקעט

 ןַײז ןיא זיולב ןעמוקעגרָאפ זיא'ס זא ,טכארטעג זַײװטנעמָאמ רע טָאה ךָאד ןוא
 ..ןעמוקרָאפ טשרע סע ףראד לאפ ןטסעב ןיא .טיײקכעלקריוז רעד ןיא טינ ,ןעימיד
 יז ,לאש רענעלָאװ רעסייװ רעד ןיא ...עדגיוו ,ךיז אב ,םייה רעד ןיא ךָאנ זיא יז
 רעד ןופ סעשָאמשאהנייב ןקיטסבראהגנוי םעד ןיא טעילוטעגנַײא יוזא ךָאנ טציז
 .ןקעוואלס רעביא טרעיורט ןוא ,לאש רענעלָאװ ריא ןיא יו ,עשראוו רעקירעיורט
 ,ליטש ןוא .טינ יז טגערפ .ןגערפ וצ סָאװ טינ טָאה יז זא ,טסייוו יז .רעטרעוו ןָא ,ליטש
 ,ןשָארפ ןָאפ רעביא לייטרוא םעד ןריפסיוא --- עבאגפוא יד יז טמוקאב ,רעטרעוו ןָא
 ךיז יז לָאז ?סָאװ זיא .טשינרָאג יז טגערפ .ןגערפ וצ סָאװ טינ ךיוא ָאד טָאה יז
 ,ָאא ?ןעשעג ןבָאה סעמע ןא ףא ןיוש סע לָאז ..?םיא וצ ןסירעגכרוד ןבָאה ןיוש
 יװ .ךעלטקניּפ .טליפעגסיוא זיא ןשָארפ ןָאפ רעביא לייטרוא רעד .ןעשעג זיא'ס
 םענופ רָאנ ,ךַײר ןטירד םעד ןופ טינ ןצעזעג יד קיטליג ןעוועג ןטלָאװ עשראוו ןיא
 ןעגנאגעגניירא טלָאװ ,עדגיוו ,יז יו טקנוּפ ןוא .ָאטעג ןיא באטש ןשידרערעטנוא
 ןיא באטש ןשידרערעטנוא םענופ טכאמ רעכעלצעזעג ןופ ךעילָאש א ָאּפאטסעג ןיא
 -קריוו זיא'ס .םעלָאכ ןייק טינ זיא'ס .ןפרָאװעגרעטנוא ריא ךיז טָאה ץלא ןוא ָאטעג
 ָאּפאטסעג יד טָאה עשז סָאװראפ !דָאסעב סע ייז ןטלאה עשז סָאװראפ .טַײקכעל
 ןטייווצ םעד ןסָאשרעד טָאה ,דניק א ,עקלָאּפ עקירָאיקיצנאווצ א זא ,ןדלָאמעג טינ
 ,ןעגנאגרעד ייז ןענייז רעשפע ןוא ?טּפאכעג יז ןעמ טָאה יצ ןוא ?ןליוּפ ןופ רעשרעה
 שידִיי א זא ,םעד ןיא ןַײז עדיומ ךאפנייא ךיז ןעמעש ןוא ,עקשידִיי א זיא עדגיוו זא
 לפייווצ ןָא םיא טלָאװ רעלטיה זָאּפאטסעג ןופ ףעש םעד ןסָאשרעד טָאה עלעדיימ
 זיא עשז סָאװראפ ,יוזא ביוא רָאנ .סיוועג ,סיוועג ,לָאמאכָאנ ןסיש ןליופאב ראפרעד
 ניפ ןיא טאוורעזער ןצנאג םעד טריקָאלב טינ ייז ןבָאה סָאװראפ ?ָאטעג ןיא קיור
 ?סָאש םעד ךָאנ םורא טונימ

 ףראד עמ רעבָא .ןרעדנאסקעלא טימ ןעז טפראדאב קיטיינ רעייז ךיז טלָאװ רע
 -נאנאפ ןַיז לַײװרעד ךָאנ ןעמ לָאז .םענייניא ךיז ןעמוקנעמאזוצ ןופ ןטראווּפָא ךָאנ
 -נָא ןָאק סָאװ שטָאכ ?ןוואלסעלָאב ןופ ןעמוקנָא סעּפע טעװ רעשפע ,ןפרָאװעגרעד
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 ?ןלאפעגכרוד זיא עיטסירכ זא ,עידעי רעקירעיורט רעד ץוכ ,ןוואלסעלָאב ןופ ןעמוק
 סָאש רעד ּוװ ,ןעניפעג וצ ףא ערָאק-ערָאה טיירדעגרעביא טרעוו עשראוו ץנאג זא ןוא
 ..ןגיולפעגסיורא זיא רע ןענאוונופ ןוא טקיטַײצעג ךיז ןוא טמעראוועגסיוא ךיז טָאה
 ?ןוואלסעלָאּב ןופ ןעמוקנָא טציא ןָאק עידעי א ראפ ךָאנ סָאװ

 טָאה טָא ,ןָאטעג ןאּפש א רע טָאה טָא .טרָא ןייק ףא ןסעזעג טינ םיא ךיז זיא'ס
 -עגסיוא רעמ םיא ךיז טָאה סָאװ ,שיור ןטסדנימ םעד וצ ןרעהוצ ןעמונעג ךיז רע
 -קינייווניא אזא ןפָאלעגכרוד םיא זיא טָא .ןעוועג ןסעמערעדניא זיא רע יו ,טכאד
 ;רעביפ רעטכַײל רָאנ ,טכאדסיוא ןייק טינ עליפא ןיוש זיא סָאװ ,ךרָאש רעטס

 ?ןוואלסעלָאב ןופ עידעי א ןעמוקנָא ,ןיימעגלא ןיא ,ךָאנ ןָאק יצ ,טסייוו רעוו ןוא
 ןוא ...ףורא סיפ יד טימ ןוא ּפָארא ּפָאק ןטימ ןרעוו טרעקעגרעביא טעוו עשראוו ביוא
 ,ךיז טקיש זיא .ןַײז טינ לפייווצ ןייק ןָאק םעד ןיא ,עשראוו ןרעקרעביא ןלעוו ייז זא
 ?ןעדגיוו טימ ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,ןסיוורעד טשינרָאג עקאט ךיז טעװ עמ זא

 -עטסענ עקיקעריפ יד ןיא .טפירש ךעלטסעק רָאּפ א םיא ףא טקוקעג ןבָאה סע
 טקעוװעגפוא עטיירג ,סעיסיוא ענעגָאװצעגסיױא בראפ ןיא יד ןפָאלשעג ןענַײז ךעל
 ןעמוקאב לָאז ייז ןופ רענייא רעדעי זא ,רעדייס אזא ןיא ןלעטשסיוא ךיז ןוא ןרעוו וצ
 ןוא טנעװ-ָאטעג יד ןעילפרעבירא ןענָאק ףא לגילפ ,טפאשנדייל ,קנאדעג א ,לָאק א
 ריא ראפ ןעמעשראפ ךיז ןוא ןּפאכפוא ךיז לָאז יז ,טלעוו עקידנפָאלש יד ןקעוופוא
 טרעטשעג טינ זא ,טנבעל ערעייז ּפָא ןביג רעדניק עגנוי סָאװ ,םעד ראפ ןוא ףָאלש
 ראפ רָאנ טינ ןבעל ריא ןבעגעגּפָא עדגיוו ךָאד טָאה טָא ...עכונעמ ריא ןַײז לָאז
 ןופ רָאנ טינ רעקנעה רעד ךָאד זיא שָארפ ןָאפ .טלעוו רעצנאג רעד ראפ רָאנ ,ךיז
 ,ריא טעװ רעשפע .רעקלעפ עלא ןופ רָאנ ,קלָאפ ןשידִיי םענופ רָאנ טינ ,ןליוּפ
 ןעמעש לסיב א ךיז יז טעװ רעשפע ,ליומ ןיא ןסיב רעד ןייגנַייא טינ ,טלעוו רעד
 ןופ ןסיירסיורא ךיז יז טעװו רעשפע ...עכונעמ ריא ראפ ןוא טליגכַײלג ריא ראפ
 ,ןסָאגראפ טרעװ סע סָאװ ,טולב םעד ןופ יא --- ןסינעג ריא ןופ ןוא רעווילג ריא
 יז ..רעקפעה ןיא טולב רעייז סָאװ ,יד ףא טָאה יז סָאװ ,סענָאמכאר םעד ןופ יא
 -עג רעכעלנייוועגרעסיוא רעד טָא ןופ ,טלעוו יד ,ןַײז טשארעביא סיוועג ראפ טעוװ
 -סנייא ךיז קידנלעטש ,ןזיוועגסיורא טָאה לדיימ קירָאיקיצנאווצ א סָאװ ,טייקטגאוו
 טנעה ענייז סָאװ ,שָארפ ןָאפ רעקנעה םעד ןגעק ,ןליוּפ ןופ טאק םעד ןגעק סנייא-ףא
 סיוועג טעװ טלעוו יד ...רעקלעפ רעקילדנעצ ןופ טולב ןיא ןעקנוטעגנַײא ןענַײז
 יוזאיוו ןוא ָאּפאטסעג ןיא טקינַײּפעג יז טָאה עמ יוזאזוו ,ןסיוו וצ קירעגַײנ רעייז ןַײז
 ,סונעג ךיוא זיא סָאד .עָאנאה ךיוא זיא סָאד ןטלאהעג ךיז טָאה יז קיטומ

 --- ,ןעדגיוו ןגעוו ןדלָאמעג טשינרַאג טָאה עמ סָאװ ,יוזא רעסעב רעשפע זיא'ס;
 ןטימ טלקַאשעגוצ רע טָאה -- ,רעסעב ,רעסעב -- ,ןָאטעג טכארט א שועדאט טָאה
 רעד ןופ טנעה יד טימ ןרעוו טריוורעס ןלָאז ןדייל עריא זא ,טינ ףראד עמ --- ,ּפָאק
 א ןיא דרערעטנוא יד טינ ךיז טקיטיינ ,ןטלאהעג ךיז טָאה יז יװ ןוא .ָאּפאטסעג
 ,"רעשרָאפסיױא עשיּפאטסעג יד ןופ גנוקיטעטשאב

 ןפָאס יד ףיונוצ טינ סעּפע ךיז ןעמוק סע זא ,טכאדעג םיא ךיז טָאה ךָאד ןוא
 ,ןבייהנָא יד טימ
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 ...עדגיוו ,עדגיוו ---
 טערונעגנַײא ,עריד רעוויטאריּפסנָאק רעד ןיא ,ךיז אב ןסעזעג זיא עדגיוו ןוא

 ריא טלָאװ עמ יוװ ,עטשארעביא ןא ןוא ענעקָארשרעד א ,לאש רענעלָאװ ריא ןיא
 ןָאפ ןסָאשרעד טָאה לדיימ שידִיי קירָאיקיצנאוצ א סעּפע זא ,טגָאזעגנָא סָאװרָאנ
 אב טלָאװ יז ...ןעשעג טנָאקעג ךאז אזא טָאה יוזאיו ,טינ טייטשראפ יז ןוא ,ןשָארפ
 ,טגערפעג קידסעמימט ,טלעטשעגנַײרא קילעפוצ ךיז טלָאװ סָאװ ,ןקיצנייא ןדעי
 ןטריוו יד .טלעטשעגנַײרא טינ ךיז טָאה רענייק רָאנ .יוזא ךעלקריוו סע זיא יצ
 סעדגיוו ןיא ריט יד טנפעעגפוא טנװָא ןבלעז םעד ןיא טָאה ,יורפ עטלא יד ,עריא
 ןעגנאגעגוצ זיא ןיילא קערשרעד סָאד יװ ,ןגיוא יד טימ ןָאטעג עשזדנָאלב א ,רעמיצ
 -וטעגוצ ,לקינייא ןא טימ עבָאב א יוװ ,ריא ןבעל ןענאטשעג עלַײװ א ןוא ,ןעדגיוו וצ
 יד .ןגערסקאלש א טימ לגָאה א סאשעב געוו ןטימניא ןרעדנא ןבעל סנייא עטעיל
 ;ןטַײז עדייב ןיא ּפָאק םעד טגיוועג ,קידנצכערק ,טָאה עקשטיטלא

 -ייצעג ךיז טָאה יז ןוא -- ..טלעו רעד ףא ךיז טוט סע סָאװ .,.ייוו ,ייוו ---
 ...רעקילייה סוזעי -- :טמעל

 ןכאמרעביא ןזיוואב םיא ףא טָאה יז סָאװ ,ּפָאק םעד ןבָארגעגנַײא טָאה עדגיוו
 ךיז ףא ןעמונעג ןוא טסורב סרעקשטיטלא רעד ןיא טערונעגנייא םיא ,רוזירפ יד
 ,טגערפעג רָאנ טָאה יז .ךיז ןעמעלייצ ריא ןופ לייט א ןוא ןצכערק עריא ןופ לייט א
 ;ןגיוא עסיורג ענעקָארשרעד טימ דניק א יו

 ' .?ןַײז טציא טעוו סָאװ --
 יד זיב ,ןרעדנא םעניא ןסקאוועגנייא סנייא ןענאטשעג טַײצ א ייז ןענַיז יוזא

 -ירעגסיוא יד טימ קידנעוװערוש ,רעמיצ םענופ ןעגנאגעגסיורא קירוצ זיא עקניטלא
 :ןּפיל עטנקירטעגסיוא יד טימ קידנעלמרומ ןוא ךיש ענעב

 ,,?טכיל ןדניצנָא רָאג טציא ןעמ ףראד יצ ,טסייוו רעוו --
 ןיא ,טַײקטרעדנּוװראפ רעבלעז רעד ןיא ןיילא ןבילבעג רעדיוו זיא עדגיוו ןוא

 אזא טָאה יצ ,טַײקכעלביײלגמוא רעבלעז רעד ןיא ןוא טַײקטשארעביא רעבלעז רעד
 .ןעשעג טנַאקעג ךעלקריוו ךאז

 טינ ,םייהא טרעקעגמוא ךיז ,סָאש םעד ךָאנ ךַײלג ,יז טָאה ראפרעד עקאט רעשפע

 ץעגרע םעד ךָאנ ףראד עמ סָאװ ,ןָאטעג סניוזא סעּפע יז טָאה יצ ,קידנעקנעדעג
 ...ןפיול

 זא ,טנכערעגסיוא טַײקנגױװעגּפָא סָאמ רעטסערג רעד טימ יז טָאה רעשפע ןוא
 דלאביוו ...טקרעמאב טינ יז טָאה רענייק דלאביוו ..,םייהא זיא געוו רעטסרעכיז רעד
 -יפוא רעטכַײל ןופ לדיימ שיליוּפ א יװ ןרָאװעג ןעמונעגפוא ךאוו רעד ןופ זיא יז
 קעווא ןעייג ןוא ןעמוק סָאװ ,ףעש םעד ןכוזאב סָאװ ,עקילָאצליפ יד ןופ ענייא ,גנור

 רעסיוא ,טכאדראפ ןטסדנימ םעד סיורא טינ ךאוו רעד ןופ םענייק אב ןיוש ןפור ןוא
 ...ךיז וצ ןרעקמוא ךיז עטסרעכיז עמאס סָאד זיא --- ,לכיימש ןשירעגנויליווװ א

 לאש רענעלָאװ ריא ןיא ,רעמיצ ןיא ךיז אב ןסעזעג זיא עדגיוו רָאנ ,יוזא יצ יוזא
 עשיליוטאק עטשטעלּפעגוצ-גנערטש א ,רוזירפ יד טרעדנעראפ זיולב ,טערונעגנייא

 יד ,לוטש ןפא ןסעזעג זיא יז .ןריטסאנָאמ יד ןיא סענָאנ ןגָארט'ס יוװ ,אזא ,רוזירפ
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 ,טָאה יז .ןעזעג טינ טשינרָאג יז טָאה ךיז םורא .ךיז רעטנוא ןגיובעגרעטנוא סיפ
 ,ריא ןופ טַײװ ןענַיז סָאװ ,ןכאז ןעזעג ,טרעקראפ

 ;ןָאטעג טכארט א יז טָאה טַײצ וצ טַײצ ןופ
 ,טיג יז טסייוו ,ןגָאז טעוו יז סָאװ .ןייג יז טעוװ ,ןעמענ יז ןעמוק טעוװ עמ ביוא;,

 טַײצ עצנאג יד ריא טלדניוװש רע ...שטיוועסוראה טסאגוצ ןעמוק טינ רָאנ לָאז'ס
 ריא רע זיא יוזא טָא ,ץאלּפ םעד ןטינשעגרעביא רע טָאה יוזא טָא ,ןגיוא יד ראפ
 םענעי ןעזעג יז טָאה סָאװ ,שטנעמ רעקיצנייא רעד זיא רע .געוו םעד ןעגנאגראפ
 רעטכעלש א ןעוועג זיא'ס ,סעמע ..סעיילא רעװָאדזאיוא יד ןופ טַײװ טינ גָאט
 םעד ןליפסיוא סָאד ןגײלּפָא טפראדעג םעד בילוצ יז טָאה ?עשז סָאװ זיא ...ןעמיס
 טסייוו יז רָאנ ...קצָאװטָא ןייק ןרָאפעגקעװא זיא יז זא ,טסייוו רע רעבָא ?לייטרוא
 יוזא זיא רע זא ןוא .עטשרע יד ןופ רענייא ןרָאװעג טריטסערא זיא רע זא ,טינ
 יירד א ןוא ליומ ןטימ ןָאט געוואב א רעווש םיא זיא'ס זא ,טקיזאמעצ ןוא ןגָאלשעצ
 "נאגאב ךיז ענַײז ןגעלָאק עשיּפאטסעג יד ןענייז םיא טימ .סעלסאי יד טימ ןָאט
 טעוו רע ביוא זא ,טנָאקסיד טימ ןוא ,טעוװעלאשזעג טינ .םענעגייא ןא טימ יוװ ןעג
 ,"גנוראפרעד יד ןצונסיוא קירעהעג יוװ ןענָאק רע לָאז ,ןבעל ןביַילב

 ריא וצ ןעמוק טינ עלילָאכ לָאז רע זא ,עביל עלא אב ןוא טָאג אב יז טעב זיא
 ...ךוזאב א טימ

 ;קנאדעג א רעביא ייג א ריא טיג סע
 לטע ,ןּפאכניירא טינ ךיז טעװ לטע ,ןיינ ..לטע ןפאכניירא ךיוא ךיז ןָאק'ס;

 ןיילא יז טעװ עמ זא ,ןסָאלשעגסיױא טינ זיא'ס ,ּפָאק א ןָא םורא ןיילא ץעגרע טייג
 ,"םייה רעד ןיא יז זיא ןעלטע טימ רָאנ .ןריטסערא ךיוא

 רעשפע זיא'ס .עלעקזילאוו ריא ןעמונעג טָאה לטע זא ,טנָאמרעד ךיז טָאה עדגיוו
 יז ,עלעקזילאוו סָאד ןבעגעג ריא יז טָאה סָאװ וצ ,ךעלטנגייא ,טייקשיראנ א ןעוועג
 ןבָאה יז טעוו טציא .טכארטאבמוא ןעוועג זיא'ס זא ,רָאנ טסייוו יז .טינ ןיילא טסייוו
 ןייק ןפורסיורא טינ רָאנ לָאז'ס ...לטע ,עלעקזילאוו םעד טימ ןגָאז וצ ןוא ןעגניז ֹוצ
 רעשפע ןוא .טקעטשראפ ןַײז וצ ףראדאב'ס יו עמאטסימ סע טָאה יז ,,,טכאדראפ
 רעוו ...דיישרעטנוא ןייק ןַײז טינ לָאז עס ,םענייניא ןכאז עלא ןפרָאװעגרעביא רָאג

 ?ןעמוק ריא וצ ןָאק ךָאנ
 ;ץפיז ןכעלקעטייוו א טיג יז
 טציא ריא וצ ןעמ לָאז ...ןעמוק טינ ריא וצ רענייק רעסעב לָאז טלעוו-רעד ןופ,

 "..עטאט רעד ןעמוק לָאז ...קעוואלס ןעמוק לָאז ...טלעוו-רענעי ןופ טסאגוצ ןעמוק
 ...בייל ןצנאג םעניא ןוא רענייב יד ןיא קעטייוו א טליפרעד יז טָאה טציא טשרע

 עמאס םאב קירטש ןפא ןייג ןופ קעטייוו א .טיײקטגנערטשעגנָארעביא ןופ קעטייוו א
 יז ,ןלאפּפָארא טינ ףא ןטלאהנַײא ךיז ןוא טייהרענעגיױבעגנָא טנורגּפָא ןופ דנאר
 יד ןכָארבעג ריא טלָאװ עמ יװ .ןגָאלשעג יז טלָאװ עמ יװ ,קעטייו אזא טליפ
 | ,רענייב

 יד ןיא קעװא זיא רע יוזאיוו ,יונעג יז טסייוו טציא ...ןקעוואלס טעזרעד יז
 ,ןעזעג סע טָאה יז .ןשָארפ ןָאפ אב טעניבאק םענופ רעטצנעפ םעד ךרוד ...סנקלָאװ
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 טלעטשעגפוא ךיז טָאה רע .ןגעקטנא ןעגנאגעג ריא זיא שָארפ ןָאפ ...רעטצנעפ סָאד

 םיא טָאה יז .ןקור ןטימ רָאנ .רעטצנעפ םאב ןענאטשעג ךיוא זיא רע .,,ריא ראפ

 .ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא ןטלאהעג יז טָאה טַײצ עצנאג יד טאמיק .ןעזעג קיניײװ רעייז

 ..יגיֹוא ןיא טאהעג סע טָאה יז .ןרָאקיז ןיא ןבילבראפ ריא זיא רעטצנעפ סָאד רעבָא

 ןייק ןלאפניירא טינ יידעק ...םעד ךרוד ןפראווסיורא ךיז ...טיונ א ןופ לאפ ןיא

 -עג םעד ךרוד ךיז טָאה קעוואלס יװ ,יז טעז טציא .טנעה ערעייז ןיא עקידעבעל

 ..טקינַײּפעג םיא טָאה עמ ןעוו ,סנקלָאװ יד טימ טסיירס

 "וקסיוא ריא טעװ רעשפע -- ,ןצראה ןיא עקכָאיט א ריא טיג -- ,טסייוו רעוו;

 א ףא רעטצנעפ ןבלעז םעד טימ רעמיצ ןקיזָאד םעד ןיא ןייטש לָאמאכָאנ ןעמ

 *!?ןסייה ריא ןעמ טעוװ סָאװ ...ןענעקרעד סעּפע ןסייה ריא טעװ עמ ...רעהראפ

 .סיפ ענעפָאלשראפ יד לוטש םענופ ּפָארא טזָאל יז

 .ןסייה ריא ןעמ לָאז ?ןסייה ריא טעװ עמ סָאװ-עלאמ

 -ראפ יז ,דליב םענעמּוװשעגנָא םעד טָא ןופ סיורא סיר א ךעיוק טימ ךיז טיג יז

 ?טלעוו-רענעי ןופ ןכוזאב טציא יז ןָאק ךָאנ רעוו .ןגיוא יד טכאמ

 .טַײקמעראװ םָארטש אזא ףיט רעד ןופ ףוא ייג א ריא טיג םעצולּפ ןוא

 ןוא ,טונימ ןייא ..ןבילבראפ טינ טלמעד ריא אב זיא שועדאט סָאװ ,טוג יוו

 : ,טעוועּפמאטסראפ ןטרָאד םיא טלָאװ שטיוועסוראה

 א טיש א ןיילא ךיז יז טיג -- ,לָאמטפָא ןגעווטסעדנופ זיא יז קיניזטכַײל יו;

 ןוא -- ..ץראה טקידנווװראפ ןוא טעװעּפמערקראפ ,טּפינקראפ ריא ףא ץלאז לסיב

 ליפיוזא ןבעגעג םיא טָאה יז שטָאכ ...ןייגקעווא ףראד עמ זא ,טליפרעד טָאה רע יו

 *..טעּפש יוזא ןעוועג ןיוש זיא'ס שטָאכ ןוא ...שינערעהוצנָא

 ןכאז עטסנדיישראפ עמאס יד ןיא טציא טנָאמרעד ךיז ןגינעגראפ טימ טָאה עדגיוו

 "רעד ּפָא ןיילא ךיז טסראנ יז זא ,ןענאטשראפ טָאה יז שטָאכ ןוא ...טלעוו רעד ןיא

 -יולפעג-טינ יא ,ענעגיוטשעג-טינ יא ןכאז ןרָאקיז ןיא סיורא טפור יז סָאװ ,טימ

 ריא ןופ ןוא ּפָאק ריא ןופ ןסיוטשסיורא ןלָאז ייז ,עשיטסאטנאפ עמאס יד יא ,ענעג

 סָאד -- ,לריוג רעד יוװ ,ריא וצ רעטנוא ךיז טעוװנאג סָאװ ,עטסקיטכיװ סָאז ץראה

 יז טָאה -- ,עטסכעלדיימראפמוא ןוא עטסקידסענָאמכארעבמוא סָאד ןוא עטסרעווש

 עטַײװ א יװ ,ןעזעגסיוא ןבָאה ייז ...ייז ףא ןַײזטסּוװאב ריא ןסָאלשעגרעביא ךָאד

 עקיזָאד יד ,יז זא ,טסייוו יז ,טסייו יז ...םאי ןפא עקשזעטס ענרעבליז-ענָאװעל

 רעביא טָארט ןייא וטסכאמ .ריא רעביא ןייג וצ ףא טינ טײרּפשעגסיױא זיא ,עקשזעטס

 רעד ןיא ןגיוא יד טימ ךיז יז טרעמאלק .טנורגּפָא רעד ןַײא ךיד טגנילש ,ריא

 "אב יז ףראד סָאװ ,ךעיוק ןטימ רענעפורעגסיורא רעד ןיא ...טלעוו רעשירָאזויליא

 .יקעטעמ ..,לטע ...רעדנאסקעלא ...שועדאט .קירוצ ףא ןעִיצ טינ ןוא רעטַײװ ןגעוו

 יייעטאט רעד ---

 ץראה ןיא ןגָארט ןוא ןטכארטסיוא ץלא טפראדעג שטנעמ רעד סע טָאה סָאװ וצ

 אזא ,םאכ א ,לעציה א טמוק סע זא ,סעריוד ליפיוזא עביל טימ ןוא עמכָאכ טימ

 -ָאל, טענוילסעגסיוא ריא טָאה סָאװ ,רעד יו ,םעליוג רעטנאגעלע רעקידנברָאשז

 א יװ ,עמכָאכ ןוא טייקלדייא רעכעלשטנעמ רעד רעביא ךרוד ךיז טייג ןוא ,"יילער
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 וצ .ווערָאכ טכאמ ןוא טכערבעצ ןוא ,קוירכ ןקידנביוטראפ א סימ רעזאכ רעדליוו

 ,קעטייוו ךיז ןיא ןעװעּפמערקנַײא טפראדאב ,דלָאגנייר עייש ,עטאט ריא טָאה סָאװ

 עינאּפש ןיא ןגָאלש ךיז ןעגנאגעגקעווא ויא סָאװ ,ןקעטעמ ראפ קעטייוו ליפיוזא

 ןיא ןסעזעג זיא סָאװ ,ןעדירפ ראפ קעסייוו ןוא ...ןָאיגעל ןלאנָאיצאנרעטניא םעד ןיא

 ץלָאטש ןכעלרעטַאפ םענייש ליפיוזא ןוא ,ןלױּפ ןופ טַײהַײרפ רעד ראפ קאיוואּפ

 טלעוו יד ןגרָאזאב וועיוכעמ ןענַײז רעדניק סדלָאגנײיר עייש; :ןָאט וצ לטרעוו א ךיז

 "אב ךיז ןוא טּפאכעגּפָא סָאה דנאלסור סָאװ ,קילג א ךָאנ זיא'ס ...עיצוילַאװער טימ

 רעטנאגעלע רעקידנברָאשז רעד טסָא זא ,"רעדניק סדלָאגנײיר עייש ןָא ןעגנאג

 ,ןבעל ףא טכער סָאד טביורעגּפָא םיא אב טָאה טאק

 טָאה רע יו ,יוזא טרעװעג ךיז .ןגָאלשעג ךיז סָאה רעריא עטאט רעד רָאנ

 "רעביא ךיז רָאה יד .טאק םעד ,ךיז ןופ טּפוטשעגּפָא םיא טנעה עליוה טימ .טנָאקעג

 "ייניא ןסעגעגפוא םאכ רעד םיא טָאה ..ןענעקרעד טינ םיא לָאז עַײכ יד ,טבראפעג

 ףא ..טלעוװ רעצנאג א טימ םענייניא םיא ןסעגעגפוא ..,רָאה עטבראפעג יד סימ םענ

 טנפעעגפוא סיורג א .טכאל שָארפ ןָאפ יװ ,ןעזרעד עדגיוו טָאה קילבנגיוא ןייא

 סע .רעטכעלעג ןופ ךיז טלסיירט רע .עַײפ רעקיסיפייווצ רעטנאגעלע ןא ןופ ליומ

 ,טנעה עגווָאצלאמש ענעסָאגעגנָא יד ןוא ךיוב רעד ןוא ןקאב ענַײז ךיז ןעלסיירט

 רעמיטננגייא ןראפ ךיז טלאה סָאװ ,םאכ רעד טָא ,רעטכעלעג ןֹופ ךיז טלסיירט רע

 ןטימניא ןוא ,רעקלעפ יד ןופ רעשרעה רעטכארטעגסיוא רעד טָא ,טלעוו רעד ןופ

 ןטימ ךיז סענילכראפ ןוא ץכולש םענדָאמ אזא רע טגנאלרעד רעטכעלעג םעד

 .טולב םעגעגייא

 .טינ יז טסייוו עקידרעטיַײוװ סָאד

 ןיא קעוואלס .דלָאגנייר עַײש ,ןטאט םעד סעמָאשענ-ריקזאמ זיא ןוא יז טציז

 טנַײש שינרעטצניפ רעד רעביא עקשזעטס עגרעבליז-ענָאװעל א .סנקלָאװ יד ןיא

 רעד ןַײא ךיד טגנילש ,עדגיוו טסייו ,ריא ףא ןכאמ סָארט א .סיורא ץצגרע ןופ

 ,טנורנּפָא

 .עטאט ---

 -רָאװעגניירא ןא ,דלָאגנייר עייש ,רעריא עטאט רעד זא ,טסווועג טינ טסָאה יז

 -כרוד א וצ ןרָאװעג טלטייקעגוצ זיא סָאװ ,ןָאגאוו-טכארפ ןרעטצניפ א ןיא רענעפ

 עקידנגיוו ךיז קירעיורט יד טּפאכעג סעטארג יד ךרוד ךָאנ טָאה -- ,גוצ ןקידנעיײיג

 טָאה רע .טלעוו רעד טימ טנגעזעג טשרע םוראיווא ךיז טָאה רע זא ...רעמייב ןציּפש

 טימ טנגעזעג יוזא ךיז טָאה ןוא טניוו םענופ שיור ןטקאהעגּפָא םעד טּפאכעגפוא

 -ַאגאו ערעדנא ןיא ןצכערק עטקיטשרעד טּפאכעגפוא ךיוא טָאה רע .טלעוו רעד

 .טלעוו רעד טימ טנגעזעג יוזא ךיז טָאה ןוא סענ

 עמ סָאװ ,למיה לקיטש ןטעוװעטארגראפ םעד ןופ ןגיוא יד קידנסַײרּפָא טינ ןוא

 -סיוא ןבָאה סָאװ ,רעמייב ןציּפש יד ןופ ןוא ,לרעטצנעפ םעד ךרוד ןעז טנַָאקעג טָאה

 ףא גנוניוװ ןַייז ןעזעג דלָאגניר עַײש טָאה ,שיור-עייוועל ןליטש רעייז טשיורעג

 ןעוועג יז רע טלָאװ ,ןזָאל ןעוועג םיא לָאז עמ ןעוו זא ,טכארטעג ןוא עיּפילָאװָאנ

 .עיפילָאװָאנ רעד ףא ץאלאפ א טיובעגסיוא ןאלּפ םענעגייא ןַײז טיול ןוא ןעמונעצ
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 -יילק א וצ טריפעגוצ גוצ-טכארפ רעד םיא טָאה ןעקנאדעג עקיזָאד יד טימ ןוא

 ,ןילבול ןופ טַײװ טינ ,עיצנאטס-ןאב רענ

 ןוא ,טניו רעד ןוא ,רעמייב ןציּפש יד ןוא ,למיה רעד טקידנעעג ךיז טָאה ָאד

 יד ןיא ןגיטשעגרעביא ןשטנעמ ןבָאה עיצנאטס רעקיזָאד רעד ןופ .קנאדעג רעד

 ךיז טָאה עיצנאטס רעקיזָאד רעד ףא .סערעמאק-זאג יד ןיא ןוא סעירָאטאמערק

 ןשטנעמ .קינייװניא ןופ ענעסירעגפוא ,טצאלּפעג ןבָאה סענָאגאוו יד זא ,טכאדעג

 עדייב ןופ ,טפארק רערעייהעגמוא ןא טימ ןרָאװעג ןסיוטשעגסיורא ןטרָאד ןופ ןענַײז

 טעבסולפ ןימ א ןפאשעג ,סעצווָאסעסע ןרעלאּפש ןענאטשעג ןיוש ןענַײז ןריט ןטַײז

 -ןשטנעמ םעד טרילוגער סעבלָאק יד טימ ןוא דרע רעד ןופ ךאלפרעביוא רעד ףא

 ,גוצ-טכארפ םענופ ןסָאלפעג טָאה סָאװ ,םָארטש

 "צג ןגָארטעג זיא רע .זיא רע ּוװ ,ןָאס קוק א ןזיוואב טינ טָאה דלָאגנייר עַײש

 ןגָארטעג זיא רע .ןגיוא ענַײז טסקוקעג ןבָאה סע ּוװ ,גנוטכיר רעד ןיא טינ ןרָאװ

 עטרימרָאפעד ןוא עטּפעלקעגפיונוצ יד ןסיוטשעג םיא סָאה'ס ןיהּוװ ,ןיהא ןרָאװעג

 ןוא ,ןעיורפ ןוא םינייקז ןופ ןענאטשאב זיא עסאמ-ןשטנעמ יד ןוא .עסאמ-ןשטנעמ

 -"ילגראפ ןופ ןוא ,רעדניק ןָא ןעיורפ ןוא ,טנעה יד ףא רעדניק טימ סעמאמ עגנוי

 קילבנגיוא ןייא ןיא ...ןעָאגיש ןופ ןוא טליגכַײלג ןּפמעט ןופ ןוא ,קערשרעד ןטרעוו

 ךיז ןריולראפ סָאה רענייא רעדעי ןוא ןרעדנא םעד רענייא ןריולראפ עלא ןבָאה

 ןוא ,טנעה עטקערטשעגסיוא ןוא ןגיוא עקידנעָאגיש ןסירעג ךיז ןבָאה סע ..,ןיילא

 -ץגרעביא ןייא יו ,טגעוואב ךיז טָאה ץלא ןוא ןרָאװעג ןבירטעג ץעגרע זיא ץלא

 -ןשטנעמ ענעטכַאלפעגרעביא ענעדיישראפ ןופ טייטשאב סָאװ ,עסאמ ענעטָאנק

 ןבָאה עלא ןוא ,ןטייוצ םעד רעטניה ןטלאהאב טימאב ךיז טָאה רענייא .םירווייא

 רעד טָא ,טראוועג טָאה ןוא קַיור ןסעזעג זיא סָאװ ,טיוט ןראפ ןטלאהאב טימאבכ ךיז

 טימ ענעטָאשאב ,סנקור ןוא סיפ ,רעמענעּפ ןוא טנעה ןופ טכעלפעג רעקידנעָאגיש

 -נעענרעד ןיילא םיא וצ ךיז לָאז ,ןגיוא עזָאלטסיירט ןוא עקידנעגנירּפש טימ ,ןגיוא

 למיה רעד טינ ןוא ספול יד טינ טרעקעגנָא טינ ייז טימ ןיוש ךיז טָאה'ס .ןרעט

 ץלא .ייז ןופ קעווא טייג ץלא ,טכודעג ךיז טָאה'ס .םעטָא רענעגייא רעד טינ ןוא

 עקַיָאד טינ יד ןוא טַײקמאזנייא עליוה יד רעביא רָאנ ייז טבַײלב סע .ייז טזָאלראפ

 ,ךיז ןעקנירס ייז יװ ,ןעזעגסיוא עלא ןבָאה ייז .טיוט םענופ טַײקדמערפ עטלאק

 ןוא ןָאטעג ץיילפ א ייז ףא טָאה קערש עטצעל יד .ןרָאװעג ןעקנוזראפ ייז ןענַיײז טָא

 רָאנ ,ךָאנ ןעמעטָא ייז ,ךָאנ ןעעז ייז .טייקטסופ רעד טימ ןגיוא ערעייז טּפָאטשעגנָא

 רעד ןיא ךָאנ ןעקניז ייז ,טנורג םעד טכיירגרעד טינ ךָאנ ןבָאה ייז .ייז טגראוו'ס

 -פוא ןיוש ייז ןבָאה טָא .טייהרעטרעקעגרעביא .ןרעדנא םעד רענייא ןעעז ןוא ףיט

 טָא .דניק ריא טינ רעמ עמאמ א ןיוש ףראד טָא .ןרעדנא םעד רענייא ןכוז טרעהעג

 ,טינ ךיוא ןיילא ךיז ןיוש ןעמ טכוז

 ?ןעמ זיא ווו ---

 "יד יד יװ ,סע-סע עטדיילקעג-ץראווש ןרעלאּפש יד ןעייטש ןטַײז יד אב ןוא

 -יא סעקסאק טימ םיסרָאשעמ-םענעג עטדיילקעג-ץראווש .םענעג םענופ טפאשרענ

 ןָא .סמעליוג עצראווש .רעכַײב יד ףא רעוועג-טאמָאטװא טימ ,רעמענעּפ יד רעב
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 ןקאבניק עטסעפ ןוא עבָארג טימ .רעלַײמ -- רָאנ .סעמָאשענ ןָא .רעצרעה ןָא ,ןגיוא
 סיוא טינ טכאמ ייז .טינ ןקוק יז .סעבלָאק יד טימ ןגָאלש ייז ,ןייצקאב עקראטש ןוא
 ןגָאלש ייז .רעמענעּפ יד רעביא ןגָאלש ייז .רעדניק ןוא ןעיורפ ןגָאלש ייז .ןעמעוו
 יד ןופ עשָאבלאה רעד ףא רָאנ ןקוק ייז ,ּוװ --- סיוא טינ טכאמ ייז ,ןגיוא יד רעביא
 טימ טריפעג טָאה רענייא רעדעי סָאװ ,קעּפעג סָאד .גוצ-טכארפ ןטימ ענעמוקעגנָא
 רעכיג סָאװ ךיז ןליוו ייז .עשָאבלאה יד -- טציא .טאטשאב ןיוש ייז ןבָאה ,ךיז
 -- רעוו .עיצקעלעס א ןריפכרוד ךָאנ ףראד .עמ .ןערָאּפוא רעלענש סָאװ ,ןרעטאּפָא
 ףראד עמ .רעדנוזאב -- ןעיורפ ןוא רעדנוזאב -- רענעמ .סקניל -- רעוו ןוא סטכער
 עטיוט ןופ ,ןָאטסױא ךיז ןלָאז ייז ,ףראד עמ .ןרעדנא םענופ סנייא ןסַײרּפָא ךָאנ ייז
 ,ּפָא טינ ךיז ןעור ייז ..!סעכור ידלא וצ ,רעווש זיא ךיש יד ןוא רעדיילק יד ןּפעלש
 ךעלשטנעמ ןייק ףא ןקוק טינ ןיוש ןענָאק ייז .געט עצנאג ,םיסרָאשעמ-םענעג יד טָא
 ,םיא וצ ּפאכ א ךיז ייז ןביג ,גוצ-טכארפ רעַײנ א ןָא טמוק סע ןעוו ,ךָאד ןוא .טכיזעג
 ןענייז ייז .םיוויורק עכעלבַײל עטראגעג גנאל ןענעגעגאב טפראדעג ןטלָאװ ייז יו
 ןיא ןוא עלעברָאט-רעווייק םעד ןיא טָאה סע רעוװ סָאװ --- ןסיוו וצ קידלודעגמוא
 ,רעדיילק יד ןקעמשאב יז .טלעוו-רענעי ףא םיא טיילגאב סָאװ ,ןאדָאמעשט םעד
 יז ןלייא זיא ,ןבעל עצנאג סָאד טראוועג ייז ןבָאה רעדיילק ָא-יד טָא ףא יװ ךַײלג
 ,רעוועג-טאמָאטוװא םעד ןופ סעכלָאק יד טימ .ענעמוקעגנָא יד ןליַײא ייז ןוא .ךיז

 זא ,טסווװעג רערעדעי ןיוש טָאה ,עיצקעלעס יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה'ס ןעוו
 ןלעוו סָאװ ,יד --- סקניל ןוא ,רעבירג ןבָארג ךָאנ ןענָאק סָאװ ,יד ןייג ןלעװ סטכער
 .רעבירג יד ןעניווואב

 ,סטכער ןעייג סָאװ ,עקידלריוגעב-עכיוז יד זא ,טסּוװעג טָאה דלָאגנייר עַײש
 רעטייווצ רעד ןעמוקנָא טעו עס זיב ,רעמ טינ עקידעבעל יד ןשיװצ ןביילב ןלעוו
 ,טטכער ןעייג סָאװ ,יד ןשיווצ ןַײז טלָאװעג רע טָאה ןגעווטסעדנופ .גוצ-טכארפ
 םעד ןעז גָאט א ךָאנ -- רעגנוח טימ ןוא טעבעג טימ לופ ןעוועג ןענַײז ןגיוא ענַײז
 רעד ןופ שיור ןקיטיינמוא םענעגושעמ םעד טָא .שיור םעד ןרעה גָאט א ךָאנ .למיה
 טקוק יורפ א ענייא יו ,טקרעמאב טינ טָאה רע .ןעזעג טשינרָאג רע טָאה רעמ .דרע
 םעד בילוצ יװ טקנוּפ ,ראצ טימ ןוא קערש טימ טקוק יז .ךעלגנירדכרוד םיא ףא
 ןוא טינ טשינרָאג טעז רע רָאנ .ןענעקרעד םיא לָאז יז ,רעהא טכארבעג יז ןעמ טָאה
 רע .סקניל --- רע ןוא ,סטכער טּפוטשענּפָא טרעוו סע רעוו ,טעז רע .טינ םענייק
 ןיוש ןענַײז ענַײז רָאה עטבראפעגּפָא יד ?טראוועג רע טָאה סָאװ ףא .טראוועג טָאה
 ,ןגיוצעגסיוא ,ענטלאטש רע טייטש טָא .טכיילגעגסיוא ךיז רע טָאה טָא .יורג רעדיוו
 ןַײז ןופ לָאשגָאװ רעד ףא טַײקענטלאטש ןַײז טָאה ,ןרינָאיצקעלעס סָאװ ,יד ראפ
 טקוקעג טַײצ עצנאג יד טָאה סָאװ ,יורפ רעד ראפ רָאנ .ןבעגעגוצ טשינרָאג לריוג
 טנפעעגפוא טַײקענטלאטש עצלָאטש ןוא טַײקטכַײלגעגסױא ןַײז טָאה ,םיא ףא
 :ןָאטעג יירשעג א לָאק ריא טימ טינ טָאה יז ןוא ,םענָאּפ ןַײז

 !עטאט --
 דעג ןוא ןצכערק םאי םעד ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד זיא סָאװ ,יירשעג ריא ףא

 :טרעפטנעעג ןרענַאיצקעלעס יד ןבָאה ,ןענייוו
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 !סקניל --
 ,ןעזרעד טָאה רע ןוא ,עִיר יד טרעקעגמוא דלָאגנייר עַײש וצ ךיז טָאה טלמעד

 טָאה רע ןוא ,טנאה רעד טימ םיא וצ טכאמ ליומ טקיטולבעצ א טימ יורפ א יו
 ;לָאק ןַײז טימ טינ ןָאטעג יירשעג א ךיוא

 ..!עדירפ --
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 -פיונוצ .ןָאיאר"ןיווװ א ןופ ןעזסיוא םעד ןרָאלראפ ָאטעג יד טָאה זַײװכעלסיב
 ,ןסאג עטקיטשרעד .סעריד עטרימָארגעצ ,ןקָאטש עטמעסָאיראפ .ןפיוה עטקירדעג
 ,טולב ךעלשטנעמ ןופ טעפ ןוא טקייוועגכרוד -- קורב רעד

 ןופ ןוא ןַײּפ ןופ ּפמעט רעד עליפא .טקנאצעג ָאטעג יד טָאה גָאט וצ גָאט ןופ
 -עפמעט-סנבעל עצנאג יד יו ,ּפָארא טרעדינעג טָאה רע .טרעדנעעג ךיז טָאה ןדייל
 רעקיזיר ןייא יװ ,ןעזעגסיוא ָאטעג יד טָאה ךעלרעסיוא .ָאטעג רעד ןופ רוטאר
 -טּפעשעגסיוא דארג ןטצעל םעד וצ טריפרעד ןענַײז ןשטנעמ ּוװ ,רעגאל-ףָארטש
 ,טליגכַײלג ןוא טַײק

 -ראט טָאה סָאװ ,סעפיירס לקיצ םעד ךָאנ ןוא ןשָארפ ןָאפ ןיא סָאש םעד ךָאנ
 ,טפאשרָאטאנרעבוג רעד ןופ ןטלאטשנא עטסוויטאטנעזערּפער יד שא ןיא טלדנאוו
 טינ רעמ עירָאגעטאק-ךערעּפ-סאדיוװא רעד ןופ סעקינשזרָאטאק יד ןעמ טָאה
 ןעמונעגרעביא טָאה טפאשרָאטאנרעבוג יד .טַײז רעשירא רעד ףא טריפעגסיורא
 סנּפָארט עטצעל יד ןוא ,טנעה ענעגייא יד ןיא ָאטעג ןופ ןעגנומענרעטנוא עלא
 ןעמונעג ןשטַײד יד ןבָאה ,רענױװנַײא-ָאטעג יד ןיא ןבילבעג ךָאנ ןענַײז סָאװ ,סעַײכ
 ,ָאטעג רעד ץוכימ טינ ץעגרע ןיא ייז קידנריפסיורא טינ ,טרָא ןפא ןעשטאקסיורא

 רעד ןיא ּפָארא זיא ,קיייפסנבעל ןוא ןבעל ָאטעג רעד ןיא ןבילבעג זיא סָאװ ,ץלא
 -עג טכענ עצנאג רעריטראמ-ָאטעג יד ןבָאה סעכיוק עטצעל יד טימ ,דרערעטנוא
 טכיירגרעד ןבָאה סָאװ ,סעיצאקיפיטרָאפ עשידרערעטנוא ןוא סעבמָאקאטאק ןבָארג
 | ,טָאטש לייט ןשירא םעד זיב

 ןשירא םעד ףא ןעגנירדנַײרא געוו םענעגייא ןא ןרעזדנוא טימ ןלעװ רימ --
 םענופ ןאלּפ םעד טנַײרפ-טכאלש ענייז ןזיוועג רעדנאסקעלא טָאה -- ,טָאטש לייט
 םעד קידנשטיינק ,רע טָאה -- ,יײברעד .דרערעטנוא רעד ךרוד -- ,דנאטשפוא
 -קעווצ ראפ ןוא קיטיינ ראפ ןטלאה ןלעװ רימ ןעוו ,טלמעד --- ,ןבעגעגוצ ,ןרעטש
 ...ןריפ ןיהא זדנוא ןלעוו ייז ןעוו טינ ,זדנוא ראפ קיסעמ

 ,ענָאװאק טימ ןוא סיַײלפ טימ ןעגנאגעג זיא טעברא יד ןוא
 -ראפ יד ךרוד .סעכיוק עטצעל יד טלמאזעג ןעמ טָאה דרערעטנוא רעד ןיא

 לָאז עמ ,ןסיורד ןופ טנַיײרפ-טכאלש יד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא ןגעוו עטסנדייש
 טציא ףראד דרערעטנוא יד .ָאטעג ןיא ןעמוקנַײרא ןעימאב ךיז זַײרּפ רעדעי םוא
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 -םוא םענופ גנוטיירגוצ רעד וצ וצ טערט עמ .רעגאל רעשירעטילימ ןייא ןרעוו
 ,דנאטש

 רעד טָא ןופ ןדירפוצ רעייז ןעוועג זיא יז .טבעלעגפוא רעדיוו טָאה עדגיוו
 ָאּפאטסעג רעד ןופ ךוזאב ריא ךָאנ .ָאטעג ןיא קירוצ ןרעקמוא ךיז טַײקידנעװטױנ
 ןייג טגעלפ יז .טקידנעעג טָאטש ןיא טעברא עשידרערעטנוא יד ריא ראפ ךיז טָאה
 ןפלעה ןוא לפָאטראק לסיב א ןעלדנאהנייא ,קראמ ןיא ןטריוו רעקשטיטלא ריא טימ
 םעד ןיילא ךיז ןופ ןבַײרטּפָא םוראיוזא ןוא דעגעב ןטלא ןא סעּפע ןפיוקראפ ריא
 -לא רעד טימ זיא יז .טירטסופ ןעגנאגעגכָאנ ריא זיא סָאװ ,טכאדראפ ןופ ןטָאש
 עידעי יד ,ןטיײצ ערעסעב ףא טראוועג ןוא ,לָאיטשָאק ןיא ןעגנאגעג ךיוא רעקשטיט
 ןעוועג ןעדניוו ראפ זיא ,ָאטעג ןיא ןרעקמוא ךיז טַײצ זיא'ס א ,םעד ןגעוו
 ,דיירפ א

 ,עיפילָאװַאנ רעד ןופ זיוה ןכַארבעצ סעדעי ןעוועג טציא ריא זיא רעַײט יוװ
 יז טָאה טציא טשרע .עלעסעג םערָא טעדעי .קיטשכָארב סעדעי .עוורוכ רעדעי
 רעמ טינ ןעוועג טציא זיא עיּפילָאװָאנ יד שטָאכ ,םייה זיא סניוזא סָאװ ,ןענאטשראפ
 יד ןוא ,ףיש רענעגנאגעגרעטנוא ןא ןופ טערב ענעבילבראפ ,ענעכָארבעגּפָא ןא יו
 רעד ףא סענ-יפלא ךָאנ ךיז טלאה סָאװ ,טערב ענעבילבראפ ענעסירעגּפָא עקיזָאד
 סע זיא ךָאד רעבָא ,סעלוקא טימ ןטַײז עלא ןופ טלגנירעגמורא זיא ,ךאלפרעביוא
 ןוא .רעדורב א זיא סטכער ןופ .טסימ םענעגייא םעד ףא ...םייה רעד ןיא ךיז אב
 ,ָאטעג ןיא ןעמוק יז טעװ טָא .ענעגייא ןשיווצ זיא עמ .רעדורב א זיא סקניל ןופ
 ךיז טעוו'ס זא ,דעכאפ ןָא ןפָאלשסיוא ךעלדנע טַײצ רעגנאל אזא ראפ ךיז טעוװ יז
 ףא ןָאט קוק א ךעלעגייא-ןסקופ עסעִימ יד טימ ןוא שטיוועסוראה ןענעוונאגניירא
 ךיז טעװ יז .ןרעדָא יד ןיא ןרעוו טליקראפ ריא אב טעװ טולב סָאד זא ,יוזא ריא
 ,סנטָאש ןופ יװ רעמ טינ רעשפע .טנַײרפ ןופ ,ענעגייא ןופ טכאוואב ,ןפָאלשסיוא
 ,טינ עליפא ךָאד טסייוו יז .ָאטעג ןיא ךיז ךָאנ טזָאלעגרעביא ןבָאה ענעגייא יד סָאװ
 ןוא ..?רעווייק סנטאט ריא זיא ּוװ .ןעמאמ ריא ןופ ןייבעג סָאד ןעמוקעגניהא זיא ּוװו
 "עג טעדרַאמרעד ןוא ָאטעג ןיא ןרָאװעג ןבירטראפ ןענַײז סָאװ ,ןדִיי יד ןופ ןעמעוו
 ךָאנ יז ןָאק רעווייק ןעד סנעמעוו ףא ?רעווייק א ןעוועג טרעשאב ָאי ןעד זיא ,ןרָאװ
 ?סקעוואלס ףא ,ןפָאה

 ךיז יז טָאה ,ןעמּוװשעגנָא ריא ףא ןענַײז ןעקנאדעג עקיזָאד יד יװ ךַײלג ןוא
 ,טלדיזעגסיוא ןיילא

 ,ָאטעג ןיא קירוצ טייג יז ?סעװָא-רעווייק ףא ץעגרע ןעד טרָאפ יז ,עשז סָאװ זיא
 יז ,קעטעמ ָאד ןיא טרָאד ,עקידעבעל ןבילבעג ךָאנ עטיוט יד ץוכ ןענַײז ןטרָאד
 טימ סָאד יא .ָאש לטרעפ ַײרד יװ רעמ טינ ןעזעג רָאי טכא עצנאג ראפ םיא טָאה
 -עג יז טָאה רע .רעדנאסקעלא ָאד זיא טרָאד ...ןקעוואלס ןגעוו עידעי רעסיז רעד
 ,סיוועג ,ריא ראֿפ טעוװ רע .קידוצ ןרעקמוא ךיז ריא טליופאב רע ןוא רעהא טקיש
 | ,םירָאװק יד רעביא ןייגמורא רעסיוא ,ָאטעג ןיא טעברא ןא ןעניפעג

 ,ךיז טכאד ,טָאה יז ,ץראה סָאד ייוו ריא טוט'ס זא ,טּפאכעג ךיז יז טָאה םעצולּפ
 ,ץראה סָאד ךיז טניפעג עס ּוװ ,טרָא םענעי ןיא קעטייוו ןייק טליפעג טינ לָאמניײק
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 -רעד יז טָאה טציא ןוא .םוטעמוא .בַײל ןצנאג ןרעביא קעטייווצראה טליפעג טָאה יז
 רעד ראפ טנאה רעד טימ ןָאטעג םענ א ךיז טָאה יז .ָאד טָא ,יז טכעטש עס יוװ ,טליפ
 ,ןָאטעג םעטָא ןפיט א ןוא טסורב

 טכאד ,ייז טָאה יז סָאװ ,רעקילדנעצ ךָאנ ןוא ...ןסָאנ ?ןאראפ ןטרָאד זיא ךַאנ רעוו
 ןאראפ ךיוא ןטרָאד זיא ,ךעלדנע ןוא ,ייז ןופ רָאנ טסייוו יז ...ןעזעג טינ רָאג ,ךיז

 ...שועדאט
 ,טנעה יד טזָאלעגּפָארא ריא אב ךיז ןבָאה'ס
 ןיילא טַײצ רעצנאג רעד ראפ ךָאד טָאה רע ?זעגיוראב ריא ףא רע זיא רעשפע

 םעד ץוכ ..?םעד ץוכ ןַײז ךָאנ ןָאק סָאװ ...םעד ץוכ .ןבעגעג ןסיוו וצ טינ ךיז ןגעוו
 ,ןבעגעג טינ ךיז ןגעוו שינערעהוצנָא עטסדנימ ןייק ךָאד ריא רע טָאה

 ,ןרעדנא ןפא דנאטשנגעג ןייא ןופ ןגיוא יד טריפעגרעביא טָאה יז
 ,טינרָאג רעמ ןוא ראנ א רע זיא ,יוזא ביוא ,ונ
 ,טסּוװעג טינ ןוא רעמיצ ןיא ךיז אב ,עטלמוטעצ א ,טיירדעגמורא ךיז טָאה יז

 ךָאנ ךיז ףראד יז .ָאטעג ןיא גנאגקירוצ םעד ףא סענָאכאה יד ןבייהוצנָא סָאװ ןופ
 ,םוא ךיוא ךיז טרעק לטע .ןעלטע טימ ןעז

 ךיז טיג -- ,ןטיבעג טינ עקאט ךיז ייז ןבָאה רעדיילק ענעטעמאס יד טימ ---
 טציא ןוא ,ןבילקעג ןוא ןבילקעג ךיז -- ,לכיימש א ּפָארא סַײר א ןיילא ךיז ןופ
 ,טינ ןצנאגניא ןיוש סע ןעמ ףראד

 ,טסוּפ טאמיק ןעוועג זיא רע .טנפעעגפוא םיא ,קנארש םוצ ןעגנאגעגוצ זיא יז
 ;טנָאמרעד ךיז קידנעלכיימש ןוא ןגיוא יד טימ טַײקטסוּפ יד ןָאטעג טסעמ א טָאה יז

 ןיא ןסעגראפ טינ עגער ןייק .טַײצ עצנאג יד ּפָאק ןפא ןטלאהעג סע טָאה לטע
 ,לָאמ עטשרע סָאד ןעמוקעג שינעגעזעג רענעי ךָאנ זיא יז רָאנ יו ןוא .טַײב םעד
 ןוא עגארפ רעקידנצכולש ןייא ןשיוצ ,יז טָאה ,דיירפ ראפ עקידנענייוו א ןצנאגניא
 -ולּפ --- ,ןעמוקעגרָאפ זיא'ס יוזאיו ,ןעגנאגעגוצ זיא/ס יוזאיוו -- רערעדנא רעד
 :רעטכעלעג א ןסָאשעגסיױא ,זָאנ רעד טימ קידנערָאמש ךָאנ ,םעצ

 סנַײמ ריד לעװ ךיא ?עדגיוװ ,ךיז רימ ןטַײב ענעטעמאס יד טימ ןוא ,ונ --
 ,סנייצלא .טינ טסליוו יצ ָאי טסליוו .ןעגנערב

 טמעטָאעגנַײרא ןוא קנארש ןקידייל ןטנפעעצ םעד ראפ ,עדגיוו ,ןענאטשעג יז זיא
 ,ןטלאהעג םיא ןיא טציא זיב ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,רעדיילק יד ןופ ךעייר םעד

 םעד טשטיינקעגסיוא עדגיוו טָאה --- ,ןעגנערב טלָאװעג סע טָאה יז ..ָאי --
 טינ ריא בָאה ךיא ַײמעלאה ,טקידיילאב עליפא ךיז טָאה יז .גיצ א טָא -- ,ןרעטש
 סע זומ ךיא זא ,ןריוושעג ךיז ןוא .ענעצעס א טליּפשענּפָא טינ ריש .טביולרעד
 טינ זיא'ס זא ,ןענאטשראפ טינ ןיילא ןעד טָאה יז ...דניק א ןצנאגניא ךָאנ .ןעמענ
 ..זיא עמ טלעוו א ראפ סָאװ ףא ,טינ טסייוו רענייק זא ...טעמאס ראפ טַײצ יד

 -טנגייא .עטסָאבעלאב רעד ןגָאז יז טעוו סָאװ ,ןָאט טכארט א ךָאנ יז ףראד טציא
 ךיז טעװ ןוא בוטש ןופ ןייגקעווא טעװ יז ?ןטכארט וצ ןאראפ ָאד זיא סָאװ ,ךעל
 זא ,ןטכארטרעביא לָאז עקשטיטלא יד ,יז ףראד סָאװ וצ רעבָא .ןרעקמוא טינ רעמ
 יז ,ףרָאד ןיא עמומ ריא וצ טרָאפ יז ,רעגייטשא ,טָא .רעטעשַאּפ ןכאמ סע ןָאק עמ
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 א עדגיוו טיג ,יוזא ןָאק עמ .ןטעבראפ יז טָאה עמומ יד .ווירב א ןעמוקאב טָאה
 ,טינ רָאנ ףראד עמ ?ענימעקפאנ א ראפ זיא סָאװ .שרעדנא לסיב א ןָאק עמ ,טכארט
 זיא'ס ןוא ,ןעמוקעגניהא יז זיא ּוװ ,דָאס א ןבַײלב לָאז רעקשטיטלא רעד אב זא
 -עגקעווא? :עקשטיטלא יד ,יז טגָאז ,ןגערפ רעצעמע טמוק רעמָאט .ךיוא רעכַײלג
 זיא יז ,טינ יז טסייוו סָאד ?ףרָאד רעסָאװ ןיא ?ןיהוװ ."עמומ א וצ .ףרָאד ןיא ןרָאפ
 ,ןסיוו וצ וועיּוכעמ טינ סע

 בייח א לָאמאטימ יז טיג -- ?זעגיוראב ריא ףא ןַײז עקאט לָאז שועדאט ןֹוא --
 ,סיוא יוזא רָאנ ריא ךיז טכאד סָאד רעבָא ?ןַײא ריא טלאפ סָאװ -- .ןגיוא יד ףוא
 .?ןסעמערעדניא ןסיוװ יז ןָאק סָאװ שטָאכ ...ןסעמערעדניא ןוא

 לָאז יז ,ןָאט וצ ךָאנ יז טָאה סניוזא סָאװ ,ןענָאמרעד וצ טימאב ךיז טָאה יז
 ,ןקיבלעז םעד ףא ןעמוקעגפורא לָאמארעדיוו זיא ןוא ,ןסעגראפ טשינרָאג

 אב זיא ..ָאטעג ןיא ןעמוק טעװ יז .םעד ןגעוו ןטכארט וצ ירפ זיא ,סנקירעביא
 טייטשראפ רע .קוק ןייא טימ .ןעמענּפָארא סע יז טעװ שינעגעגאב רעטשרע רעד
 ?טיג ןיילא ןעד

 טפראדעג טלָאװ יז יוװ ךַײלג ,סקּוװ ןצנאג ריא ןיא ןָאטעג סיֹוא יצ א ךיז טָאה יז
 ענעי טינ זיא יז זא ...ןסקאוועגסיוא ָאד זיא יז זא ,םעד ןיא ןגייצרעביא ןיילא ךיז
 רעד ףא ,רעהא יז קידנקישקעווא ,טנעקעג טָאה רע סָאװ ,עדגיוו ענעקָארשרעד
 ,טסעפ סיפ יד ףא טייטש יז זא ,טליפרעד ןוא ןגיוצעגסיוא ךיז יז טָאה .טַײז רעשירא
 ןצנאג םעד ןיא ךיז טלצרָאװ ןוא זירּפאק סיוא ןרָאװעג זיא עריא סענַאשקא יד זא
 ריא טיירג טלאה יז רעכלעוו ראפ ןוא טוט יז עכלעוו ,טעברא רעד ןופ טלאחניא
 ,שועדאט ,ןעזרעד טציא יז רע ףראד אזא טָא ןוא .ןבעל

 ןביוא ןופ ןעז ךיז טַײקכעלגעמ יד ןבעגעג ריא טָאה קנארש םענופ לגיּפש רעד
 "עג ןענַיז רָאה יד רָאנ ,גנונעדרַאמוא ןיא ןעוועג ריא אב זיא רוזירפ יד ,ּפָארא זיב
 ןֶא זא ,ץנאלגּפָא םענעדייז ןדנַאלב"לעה ןכייוו אזא טימ ןוא ךעלטימעג יוזא ןגעל
 עריוועג טפראדאב טלָאװ יז יװ ,ןָאטעג טעלג אייז ןיילא יז טָאה טַײקיטיײנ ןייק
 יִצ ,ןכָארקעגסיױרא טינ ןעלדָאנרַאה יד ןענַײז יצ ,רָאה יד ,טוג ייז ןגיל יצ ,ןרעוו
 ןיילא ךיז ףיט עמאס רעד ןיא ץעגרע ןוא ...ןקיטסעפוצ טינ ץעגרע ייז ןעמ ףראד
 ריא ףא זא ...ןעוועג זיא יז יו ,רענעש ,ךיז טכאד ,ןרָאװעג זיא יז זא ,טקיטעטשאב
 "נעטש יד זא ...טַײקפַײר ןופ ריִלָאק רעראבטכיזמוא אזא טניילשג ךיז טָאה םענַאּפ
 "לא ריא ןופ ןעמונעגּפָארא טָאה ,ןעָאגיש וצ זיב לָאמטפָא ,טייקטפיוושעגפוא עקיד
 ןעמוקאב טָאה םענָאּפ סָאד ,טיוה ריא קיטכיזכרוד ענדָאמ טכאמעג ,עקירעביא סָאד
 ,,,טפאשקנעב ןופ יא ,סענָאשקא ןופ יא ,דייל ןופ יא ,ןַײּפ ןופ יא קורדטיוא םעַײנ א
 ;ןגיוא יד טכאמראפ עלַיוו א ףא טָאה יז ןוא

 ?ןעז שרעדנא ןעד יז רע ןָאק יוזאיוו ---
 עדאמָאּפ-ןּפיל יד ןטרָאד ןופ ןעמונעגסיורא ,לויקידיר םעד טנפעעגפוא טָאה יז

 לכליינק סָאד ןגיוא עריא ראפ ןַאטעג גנורּפש א טָאה סע .עלעטכאש-רעדוּפ סָאד ןוא
 ;ןּפיל עריא רעביא ךרוד זיא לכיימש א .לדָאנ רעד טימ לוואב
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 םיא טָאה יז טניז ןופ ...סע טגיל יוזא ,טגיילעגקפווא טלמעד סע טָאה יז יוװ יוזא

 ..טנאה רעד ןיא ןעמונעג טינ לדָאנ יד יז טָאה רעמ ...קָאר םעד טעוועריצראפ

 .ָאטעג ןיא ןַײז רעכיג סָאװ טסולגראפ ריא ךיז טָאה'ס ןוא

 ,ָאטעג זיא'ס זא .ךיז טביַילק יז ןיהּוװ ,ןסעגראפ יז טָאה קילבנגיוא ןייא ףא

 טעבעגסיוא זיא'ס זא .דרע רעצנאג רעד ףא טרָא עטסקירעיורט עמאס סָאד זיא'ס זא

 "אטשעגסיוא זיא-טינ"ןעוו ןענַײז ןשטנעמ סָאװ ,ןַײּפ ןוא םירוסעי עטסערג יד טימ

 -כָאשעג ןוא עטעדרָאמרעד ןופ סנטַאש םורא ןכַײלש טירש ןוא טירט ףא זא .ןענ

 טָאה קילבנגיוא ןייא ףא ,טולב טימ ןסָאגראפ ןטרָאד זיא דרע עצנאג יד זא ...ענעט

 אב ןציז קעטעמ ןוא רעדנאסקעלא ,ןשועדאט ןעזעג טָאה יז .ןסעגראפ ץלא סָאד יז

 םעד טריפעגסיוא טָאה יז יוװ ,םעד ןגעוו ייז טלייצרעד יז .ךיוא ןסָאנ ןוא .,ןטַײיז יד

 .ןשָארפ ןָאפ רעביא לייטרוא

 -יוזא זיא'ס שטָאכ ןוא .ןעייווצניא .ןשועדאט סימ גיוא ףא גיוא ןיוש ךיז טעז יז

 "עג טבעלעגרעביא ליפיוזא זיא'ס ,טַײצ רענעפָאלעגּפָא רעד ראפ ןעמוקעגרָאפ ליפ

 ךיז יז טעז יוזא טָא .ןעגנערבסיורא טינ טרָאװ ןייא ןייק ,ךיז טכאד ,יז ןָאק ,ןרָאװ

 סע .ןבייהוצנָא סָאװ ןופ ,טינ טסייוו ןוא םעטָא ןטּפאכראפ א טימ םיא ןבעל ןייטש

 | ,ץראה סָאד ןּפאלק רעטפָא ריא טמענ

 טימ ןעז ךָאנ ךיז ףראד יז !טַײז רעשירא רעד ףא ָאד ןָאט וצ יז טָאה ךָאנ סָאװ

 .קירוצ םוא ךיוא ךָאד ךיז טרעק לטע .ןעלטע

 םענייא ןייק ףא ךיז ןָאק יז .דניוושעג רעייז טציא ריא אב ןפיול ןעקנאדעג יד

 א טָאה יז זא ,ךיז טכאד ריא .ןטייוצ םעד רעבירא טגָאי רענייא .ןטלאהראפ טינ

 ןזָאל םעד בילוצ .טינ טקנעדעג יז .טינ יז טסייוו ,ןָאט וצ סָאװ ןוא .טעברא טימ םאי

 "נָא ,ןגיוא עכעלגעוואבמוא םימ ןייטש טבַײלב יז ןוא .טנעה יד ּפָארא ריא אב ךיז

 טקוק סָאװ .טקוק יז ,טקוק יז .טַײװ רעטמיטשאבמוא רעד ןיא ץעגרע שטלעטשעג

 ..סָאװ טינ טסייוו ןוא .טַײצ א ןיוש טקוק יז זא ,ּפאכ א ןיילא ךיז טיג יז ?יז

 "יישראפ ךרוד ייז ןפראד ןייג זא ,ןעלטע ןגָאז ףראד יז .טנָאמרעד ךיז טָאה יז ,ָאי

 .ךָאנ ןוא .טַײצ רעבלעז רעד ןוא רענייא ןיא טינ ןענאדנופ ןייגסיורא ןוא ןגעװ ענעד

 ..ןבעגוצטימ סעּפע רע טָאה רעשפע ,ןוואלסעלָאב וצ ןייגניירא ךָאנ ףראד ןיילא יז

 "עגוצ ָאד םיא אב זיא'ס ביוא ןוא .עמכָאכ ןייק טינ זיא טנעה עקידייל טימ ןעמוק

 לטע ןלעװ ןעייווצניא .טַײהנגעלעג יד ןצונסיוא ןעמ ףראד ,רעוועג לסיב א טיירג

 -- ָאטעג ןיא רעוועג ךעלקיטש רָאּפ א ךָאנ .ןעלקעּפרעבירא ןענָאק סעּפע יז ןוא

 "אט ראפ יא ,ןקעטעמ ראפ יא ,ןרעדנאסקעלא ראפ יא ןָאק עכמיס ערעסערג ןייק

 ןַײז טינ ָאטעג רעצנאג רעד: ראפ יא ,ןשועד

 ןטיירג ןעמונעג ךיז ןשטַײד יד ןבָאה ָאטעג ןופ ןסאג עטקיטולבטנא יד ףא ןוא

 יז טָאה ָאטעג רעד ןופ ןעזסיוא רעכעלרעסיוא רעד .עיצקא:רידיווקיל רעַײנ א וצ

 ןדִיי ענעבילבראפ עטצעל יד זא ,טגייצרעביא ןעוועג ןענייז ייז .שזארוק ןבעגעגוצ

 ןופ יא ,טעברא רענשזרָאטאק רעד ןופ יא -- טּפעשעגסיױא קידנעטשלופ ןענייז

 טינ רעוועג ןשישטַײד םעד טצװ ימ ךאס ןייק ןוא -- ,סעימעדיּפע ןופ יא ,רעגנוה
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 יד ,פאלק ןקיטליגדנע ןוא ןטצעל םעד ָאטעג ןופ ןדַיי יד ןעגנאלרעד וצ ףא ןטסָאק
 ןיא טקעריד ןוא סָאלש רעלעוואוו ןטלא ןיא ןדלעמ ןענָאק ,ךעלדנע ,לָאז ַאּפאטסעג
 ,"ןייר-ןעדוי; זיא עשראוו זא ,ריטראווק-טפיוה סרעלטיה

 יד ףא ,ןשָארפ ןָאפ ןיא סָאש םעד ףא רעפטנע רעד ןַיז טפראדאב טָאה סָאד
 "אנרעבוג טימ ןביוהעג ךיז ןבָאה'ס ּוװ ,טרָאד טעדאשטעג ןבָאה סָאװ ,שא ךעלגרעב
 -סננוטכיגראפ רעשיטנאּפוקַא רעד ןופ ןטלאטשנא ענעדיישראפ עווַײג רעשירָאט
 םעד ןופ ןאלּפ ןשירעטילימ םעד טעבראעגרעדנאנאפ טָאה עקירפ ף?ואּפ ,טכאמ
 טָאה רע .עינאּפמאק-טכאלש עקידנעטשבלעז א יוװ ,ָאטעג רעד רעביא פאלק ןטצעל
 ;טמיראב ךיז

 ,טנרָאװאב ?טנרָאװאב זיא לייט רעשירא רעד .ףורא רעטוּפ רעד טימ -- ץלא --
 ?טּפאלקראפ ןטַײז עלא ןופ זיא ָאטעג יד .ָאטשינ ?ָאטשינ טרָאד ןענַײז ןדִיי ןייק
 -טגּפָא ?טלטײקעגּפָא ןרעדנא םעד ןופ רענייא ןדַיי יד ןענַײז קינייוװניא .טּפאלקראפ
 ,טרילָאזיא ?טרילָאזיא ןסיורד ןופ .טלטייק

 רע טָאה דרערעטנוא רעד ןגעוו ,דרערעטנוא יד טריטנָאקסיד טינ רָאנ טָאה רע
 -טעטש עקימורא יד ןופ ןוא עשראוו ןופ ןדִיי עטעגראהעגסיוא לפיוו ,טסוװועג זיולב
 ןופ עשורעיעב ןעמוקאב רע טָאה סָאד .טסווװעג רע טָאה סָאד .ריא ןיא ןגיל ךעל
 םאב ןטלאהעג רע טָאה עשורעי יד ןוא ,שָארפ ןָאפ טניירפ םענעסָאשרעד ןַײז
 רעדָא רעירפ םיא טעוװ רע .רערויפ םעד אב עטנַאק רענעגייא ןַײז ףא ןביירשראפ
 ןוא ךַײר ןטירד םעד ראפ ןטסנידראפ ןוא ןטאטנדלעה ענַייז ןלעטשוצ רעטעּפש
 רעבָא .גנוניולאב רעקידנכערּפשטנא ןא ןגעוו ןַײז לדאטשימ ךיז ןעמעש טינ ךיז טעוו
 ,ןצאשּפָא קירעהעג יו ןיילא םיא טעוװ רערויפ רעד ,ןעמוק טינ טעוװ םעד וצ

 רעשידרערעטנוא רעד ןיא ךיז טָאה ,ךעלטכאנראפ ,געט ענעי ןופ םענייא ןיא
 -ראפ ּפָאק םעד .עטרעיױּפ עגנוי א טלעטשעגניירא קעטָאילביב רעד רעטנוא עריד
 .עלעברָאט א -- עציײלּפ רעד ףא .לשיוק א -- טנאה רעד ןיא .לכלאש א טימ ןדנוב
 לָאז סע וא ,ןָאטעגנָא קיצנוק יוזא ןעוועג זיא לכלאש סָאד סָאװ ,ףורעד טקוקעג טינ
 ןלעטשראפ טנָאקעג טינ סע טָאה ,םענָאּפ םעניא טַיײקגנוי ןופ ןרוּפש עלא ןסערפוא
 רעד ןוא טניוו רעד טליּפשעג ךיז טָאה ייז טימ סָאװ ,ןקאב יד ןופ טַײקטילבעצ יד
 סעּפע טפראדאב טָאה סָאװ ,סעציילּפ יד ףא עלעברַאט סָאד ךיוא .ןסיורד רעקינוז
 טנעַָאנ רעד ןופ .טַײװ רעד ןופ ןטלָאגעג רָאנ טָאה ,טייקענטלאטש רעד ןופ ןבױרּפָא
 -רעניא ןטכע םעד ןעמוקאב ,ךיז טימ ןגָארטעג טָאה עטרעיוּפ יד סָאװ ,ץלא טָאה
 ,קורדסיוא ןכעל

 טלמערעגמורא טָאה סָאװ ,לכלאש םענופ ןקע יד טּפינקעגרעדנאנאפ טָאה יז ןעוו
 ,ןסָאנ טָאה ,ןטַײז יד ןיא ןפרָאװעצ ייז ןוא ,ןייבניק םעד רעטנוא ויב םענָאּפ ריא
 ןטלאהעגנייא ןא טימ ןָאטעג יידשעג א ,יירעקורד ןיא ןיילא ןעוועג טלמעד זיא סָאװ

 ;לָאק
 ןגעמ ,טיג ןיוש ךיד טנעקרעד ןסָאנ זא .ןעמענ ךיד ןלָאז סעכור יירד !לטע ---

 "מורא ךיד ךיא לעװ ,זָאל .ןגיוא יד ןכירקסיורא סעצווָאּפאטסעג טרעדנוה אב ןיוש
 ...ןוא ןשועדאט ראפ ןוא ןרעדנאסקעלא ראפ ןוא רימ ראפ ןעמענ
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 .רענַײמ םעכָאכ ,באטש ןשידרערעטנוא ןצנאג םעד ראפ ןיוש גָאז ---
 .ריד טמוק'ס .ןקריצאב עלא ראפ עליפא ןלעױּפ רימ אב טסנָאק --
 סָאד .לצלעפ עשירעיופ סָאד ךיז ןופ ןעמענּפָארא ןפלָאהעג ךַײלג ריא טָאה רע

 ,טזָאלעגסיורא טינ טנעה יד ןופ יז טָאה לשיוק ןטימ עלעברָאט
 -עגּפָארא םיא וצ טלָאװ סע יוװ ,ריא ףא ןקוקנָא טאז טנָאקעג טינ ךיז טָאה ןסָאנ

 ענענאטשעגפוא ,עלאק ןַײז יא ,עמאמ ןַײז יא ,רעטסעווש ןַײז יא טסאנוצ ןעמוק
 יא ,טַײקשירפ רעקיטסָארּפ טימ יא טראּפשעג ריא ןופ טָאה'ס .םיטיימאה-סעיכט
 -געטש סע טלאה יז סָאװ ,ןבעל טרעטַײלעגסױא ,ןדלָאג א טימ יא ,טַײקגנוי טימ
 ָאטעג ןיא קירוצ ןעמוקעג יז זיא טָא .ןיילא ךיז ראפ טינ ,ןגעווסנצעמע ראפ קיד
 ,סעלסעמ ןיא ןַײּפ ָאש קיצנאווצ ןוא ריפ יד ןופ ןעורּפָא ךיז טינ .ביולרוא ןיא טינ
 עליפא ,ךיז טכאד ,רָאג זיא יז .ןארָאטסער םעניא ןייטשוצסיוא טאהעג טָאה יז סָאװ
 רעד וצ ןעמענ ךיז ,טייטש ןוא טייג יז יוװ ,טנָאקעג ןיוש יז טלָאװ טָא .דימ טינ
 יז סָאװ ,עקיצנייא סָאד ןוא ,רעמיצ ןרעביא ןגיוא יד טימ ריפ א טיג יז .טעברא
 -- ,סיוא טזַײװ סעק .טרעצעגּפָא ןוא סאלב רעייז זיא ןסָאנ זא ,סָאד זיא ,טקרעמאב
 *...ןפָאלש טינ ןופ יא ,ןסע טינ ןופ יא --- ,יז טכארט

 ףוא ןפע ןא יז טיג -- ,אנ ?עיצנסָאנ ,ָאד סעפע ךיז טרעה עשז סָאװ זיא --
 ?ליומ ןיא ןעמענ סעּפע וטסעװ רעשפע --- ,?שיוק סָאד

 :קידנעלכיימש ,םיא טנרָאװ ןוא טיורב ןבאל א סיוא םיא טקערטש יז
 ,ןליוק יד ףוא טינ סע רָאנ --
 ,דעביק טימ ןוא ןגארפ טימ םיא טישראפ יז .טרָאװ ןייק ןגָאז טינ םיא טזָאל יז

 טמוקאב יז .טשרּוװ עלעקיטש א טרעגלאווראפ לשיוק םענופ קעד ןפא ךיז טָאה טָא
 סָאװ ,םעד ףא טינ טקוק ןסָאנ ןוא .ןגיילרָאפ סע םיא טינ ךיז טמעש ןוא סיורא סע

 ענַײז ןגיוא יד ,טקוק רע ,עכרוא-וועגא ,סופ ןייא ףא יוזא דעבאכעמ םיא זיא יז
 :לשיוק סָאד יא ,עלעברָאט סָאד יא ךרוד ןענערב

 יד ןיא ריד טנוזעג א ?לטע ,טכארבעג סעּפע ךָאנ וטסָאה ,טיורב םעד ץוכ --
 | ...רענייב

 :טַײקענטלאטש רעצנאג ריא ןיא ןָאטעג לעטש א ךיז ,טכאלעצ ךיז טָאה לטע

 -מענ סָאד ,םעלָאשאהעװ םיאכאה וואקעב ,טָאג ןעקנאד ,ןיב ךיא ,קנאד א --

 ,ןרעה וצ ריד ןופ עכעל
 קעמש א טּפאכ ןוא עלעברָאט סָאד ּפאט א טיג ןוא ןסָאנ טגָאז --- ,ןיימָא ---

 ,לשיוק םעניא
 ?שועדאט זיא ּוװ ?רעדנאסקעלא זיא ּוװ ...ןאראפ ,ןאראפ ---
 וטסייטשראפ ...עדאקיראב א ףוא ןלעטש ייז ...לטע ,קריצאב ןפא ןענייז ייז ---

 סָאװ ,זַײװ ...טיורב ...לסיב םעד טימ טַײצ רעד וצ ןעמוקעג טסיב וד יװ ,ןיוש

 ?ךָאנ וטסָאה
 ,גנוגעװאב רעטקישעג א רעייז טימ עלעברָאט םעד וצ םענ א ךיז טיג לטע

 :ןענעסָאנ גָאז א טיג ןוא ןרעװלָאװער טרָאד ןופ סיורא טּפעלש
 ,ללויצ =
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 יז ןיא ןָאק עס זא ,סיוױג יוזא טציא ןענַײז ייז ,ןגיוא יד רעדנאנאפ טנפע ןסָאנ
 ;טלייצ רע .טלעוו עצנאג יד ןוא ,לשיוק סָאד ןוא ,עלעברַאט סָאד ןוא ,לטע ןיירא

 ?ךָאנ ,רימ זיא ייוו ...ריפ ,טנעה ענַײד ןיא טנוזעג א ...יירד ,ליווצ ,סנייא ---
 ;לשיוק ןפא קוק א טּפאכ לטע
 .רעביא סע רעק --
 ?לטע ,רעביא סע רעק ,טסייה סָאװ ---
 ענעלַאטשירק א יװ סע טגָארט רע .וָאטנװע ןא יװ ,לשיוק סָאד טמענ ןסָאנ

 ,טקעמש ,לשיוק סָאד ןטכַאלפעגסיוא זיא םיא ןופ סָאװ ,טערעשט רעטלא רעד .עזאוו
 ,טלעוו רעד ןיא םימָאסּב עטסעב יד טימ ,ךיז טכאד

 ןרעװ ,קינטָאכוס א אב יו ,עטרעגָאמעגסיוא ,ןקאב יד .ןענעסָאנ ףא טקוק לטע
 ,ןצנאלג ןגיוא יד .זָאר םיא אב

 ,לשיוק ןפא ןגיוא יד טימ לטַײט א םיא יז טיג -- ,רעטַײװ לליצ ---
 םוצ עלעברָאט םענופ ןגיוא יד םיא אב ךיז ןפראוו סע ,טלמוטעצ זיא ןסָאנ

 ייווצ ןשיווצ יוו ,ייז ןשיווצ זיא רע .עלעברַאט םוצ לשיוק םענופ ,קירוצ ןוא לשיוק
 ףיז ןָאק רע .ןטייוצ םענופ טקנירט רע ,טענייא ןופ טקנירט רע .ןלאווק עשירפ
 וצ רע טלאה ,ייז ןופ סיורא טמענ רע סָאװ ,רעוועג סָאד .עדייב ןופ ןסַײרּפַא טינ
 טימ ןדייש טינ ךיז ןַאק רע .ןגיוא יד טימ ןוא סנגיובנלע יד טימ ,סעינָאלד יד טימ
 טימ טקעדעגוצ ייז טלָאװ רע ,טנעה יד ןופ ייז ןזָאלסיױרא טלָאװעג טינ טלָאװ רע ,ייז
 ,גיוא-טוג א ןופ ךיז

 ..ןָאט גנוז א ייז ןלעוו ,יוא ...ןפָארטעגוצ טנַײה זדנוא וטסָאה ,עלעטע ,ךא --
 ..ןסיו לָאז רעדנאסקעלא ןעוו ..ןגָארטעגכרוד ךעלקילג יוזא סע וטסָאה יוזאיוו
 ...עריווועג טרעוו שועדאט ןעוו

 -רָאט םענופ ןעמוקאבסיורא טָאה רע סָאװ ,ץלא יינסָאדנופ רעביא טלייצ ןסָאנ
 ;לשיוק םענופ ןוא עלעב

 יװ ,סיירג יד יוזא רימ ןכָאה ,ערעַײט עטסענעטוכעמ ,טשרָאקַא טראוו ---
 .ןרעװלַאװער טכא ,סע טסייה ,לשיוק םענופ ריפ יד ןוא ריפ ,יַײרד ,ייווצ ,סנייא

 ,ןסָאנ ,ןצכעז ןענעכער טסגעמ --
 ,רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה טינ ךָאד טסיב ?ןענעכער געמ ךיא ,טסייה סָאװ --

 ..עלעפעל א ךָאנ טימ ןגעלעג טרעוו יז ןוא לפעל א טעּפמיק ןיא קעווא טגייל סָאװ
 ;רָאה יד רעביא טעלג א םיא טיג לטע
 טעּפמיק ןיא .טינ עקאט ךיא ןיב רעילָאּפָארטסָא עלעשרעה ,רערעַײט ,ןסָאנ --

 יז ןלעוװ ליפיוזא ךָאנ טימ ןרעװ ןגעלעג רָאנ ,ןגיילקעזוא טינ ךיא לעוװ עקיזָאד יד
 ,ןכער .ָאי

 .ךיא ןכער ---
 ,דייר יוזא טָא --
 ,ךיא דייר --

 טָאה יז .קירוצ טרעקעגמוא ךַײלג ךיז ןוא רעמיצ ןרעביא ןָאטעג יג א טָאה לטע
 ;ןגיוא יד טימ ןעקנווועג לופסינמייהעג
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 ...רעטעּפש ןעמוק טעוו יז ...ליפיוזא טקנוּפ ...ךיז טימ ךיוא טגָארט עדגיוו --
 ?ריד ןופ רעטעּפש ךאס א ןעגנאגעגסיורא זיא יז --
 יג ךיא זא ,טדערעגּפָא רָאנ ןבָאה רימ .טדערעגּפָא טינ רימ ןבָאה סָאד --

 ..ןגעוו ענעדיישראפ ךרוד ןוא .ךָאנרעד -- יז ,רעירפ
 ;טכארטראפ ךיז טָאה ןסָאנ
 ןַײד ביוא שטָאכ .ןגעוו ענעדיישראפ ךרוד ,קיטכיר ,ךיז טייטשראפ ,זיא סָאד --

 ...םעד ןגעוו ןדייר וצ טעּפש ןיוש ךָאד זיא טציא ...רעבָא ...רעטוג א ןעוועג זיא געוו
 טימ טגָארט יז ןוא ,.טינ וטסייוו ,ןעגנאגעגסיורא זיא עדגיוו רעטעּפש לפיוו ףא זיא
 ..וד לפיוו ,ליפיוזא ךיז

 ריא ּפָאק ןכרוד ךיז ןופ טּפעלשעגּפָארא ,טצעזעגוצ ךעלדנע ךיז טָאה לטע
 יז טָאה ,רעטיווס םעד קידנעיצ ,טנעה ענעביוהעגפוא טימ ןוא רעטיווס םענעלָאװ
 :ןענעסָאנ טרעפטנעעגּפָא

 ,ךיא לפיוו ,ליפיוזא טקנוּפ --
 טימ ,ליטש רעייז יז טָאה ,רעטיווס םענופ ּפָאק םעד טַײרפאב טָאה יז זא ןוא

 :ןָאטעג גערפ א ,ןעוועג ריא ןיא זיא'ס סָאװ ,טַײקדימ רעצנאג רעד
 עמ ...שועדאט ןוא רעדנאסקעלא ,עדאקיראב א םעצולּפ יז ןכאמ סָאװ ןוא ---

 ..?ןסאג יד ףא ָאטעג ןיא ןגָאלש ןעד ךיז טעוו
 יד ,לשיוק ןפא טגיילעגפורא טנאה ןייא .ןעלטע ףא ןָאטעג קוק א טָאה ןסָאנ

 ;ּפָאק ןטימ ןעלקָאש ןעמונעג ןוא עלעברָאט ןפא --- ערעדנא
 ךָאנ ךיז ןרימ .סיוא טראוו ?ןילרעב ןופ ןסאג יד ףא ?טניימעג וטסָאה ּוװ ןוא --

 טעוו שרעדנא ..,ןסאג יד ףא ...ָאד ןגָאלש ךיז ןעמ טעװ לַײװרעד .ךיוא טרָאד ןגָאלש
 רימ ןוא ...ָאטעג ןיא טראפשראפ ,עקנירעַײט ,ןענַײז רימ ...ןענָאק טינ ָאטעג ןיא ןעמ
 רימ זיב ,ןגָאלש לייוװרעד ךיז רימ ןלָאז ּוװ זיא .טלעוו רעד ןופ ןטינשעגּפָא ןענַײז
 ?ןילרעב ןייק ןעמוקנָא ןלעוו

 טָאה ןסָאנ סָאװ ,ץלא ךיז ןיא ןעמונעגניירא ןוא ּפָאק ןטימ טלקַאשעג טָאה לטע
 ;טסנרע טגָאזעג טָאה רע סָאװ ןוא סאּפש א ןיא טגָאזעג

 ?עדאקיראב יד ןיוש ייז ןכאמ סָאװ וצ זיא --
 ןעוו ...ץלא טינ וטסייטשראפ ןכאז עקיזָאד יד ןיא ,עלעטע ,ריד ףא טנוזעג א --

 רָאנ יז ןכאמ טציא רעבָא .טעּפש ןַײז ןיוש טעװ ,טכאלש יד ןבייהנָא ךיז טעוו'ס
 -פוא יז ןעמוקסיוא טעוו'ס ּוװ ,טרָא םעד ףא לאירעטאמ וצ ןטיירג ןוא ןאלּפ םעד
 ,ןטסייטשראפ טציא .טנאה רעד רעטנוא ןַײז לָאז ץלא .עדאקיראב יד ,ןלעטש
 לעלעטע

 ?טנייה ףא ךיז טכיר עמ --
 ףא זיא דרערעטנוא עצנאג יד .טינ טפָאלש ָאטעג יד יװ ,געט עכעלטע ןיוש --

 --- ,וטסגָאז ,עדגיוו זיא ..,טניז ,טַײצ עצנאג יד ךיז ןעמ טכיר ןטכיר ןוא .ןקריצאב יד
 ןופ רעטעּפש ךאס א ףא ןעגנאגעגסיורא -- ,ּפאכ א ןבעגעג םעצולּפ ךיז רע טָאה
 ?ריד

 .טָאה ןסָאנ סָאװ ,סָאד ןוא .ןקיורמואב ןביױהעגנָא ךיוא ןיילא ןיוש ךיז טָאה לטע
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 .ור יד ןעמונעגוצ ןצנאגניא ריא אב טָאה ,טגערפעגרעביא לָאמ עכעלטע ןיוש יז
 ;םיטש יד ןָאטעג ץעז א םעצולּפ ריא אב עליפא ךיז טָאה'ס

 ןוא רעלרפ ייג ךיא זא .,,טדערענּפָא ךיז ןבָאה רימ ...ןגָאז ריד ךיא לָאז יוו ---
 ...ךָאנרעד יז

 ךָאנ .קעטעמ ןוא רעדנאסקעלא ןסירעגנַירא ,רעכיוו א יװ ,ךיז ןבָאה לָאמאטימ
 טקרעמאב טינ ןבָאה יז זא ,קיטסאה יוזא ןעגנאגעגניירא ןענייז ייז .שועדאט יז
 ,ךערּפשעג ןסייה רעייז טצעזעגרָאפ ןוא ,טסאג םעד

 ןוא סיורָאפ טנעה עדייב ןפרָאװעגסױרא רעדנאסקעלא טָאה -- ,יוזא ,יוזא ---
 זיא ןָאיאר רעקיזָאד רעד --- ,ןשועדאט וצ ,ןטניה ףא טעוװערעקעגסיוא ּפָאק םעד
 ,טנרָאװאב רימ ןענַײז ָאד .טנעה ערעכיז ןיא

 :רעגניפ יד ףא ןלייצ ןעמונעג טָאה רע
 ןבָאה ָאד ,עקישזד ןוא עיּפילָאװָאנ ,רענאקשיצנארפ ,ווָאנארומ ,ףָאהנעמאז --

 ,עקירפ ,טָאידיא ןא זיא רע .טרירטנעצנָאק רעטעברא-עירטסודניא עלא רימ
 ;ןגיוא יד טימ ןָאטעג לטניּפ א טָאה קעטעמ
 ןָא םעכָאכ א רעדייא ,ןעקנאט טימ טָאידיא ןא ןַײז טלָאװעג טציא טלָאװ ךיא ---

 ,ןעקנאט
 ;לביימש א ןטכיולעגפוא טָאה םענָאּפ סרעדנאסקעלא ףא
 טימ ,ךאז-טָאג א ןיוש זיא סָאד --- לכייס .ןשטנעמ ןכאמ ,לרעדורב ,ןעקנאט --

 ,ןעקנאט עטסערג יד ןעמוקַײב לָאמא ןעמ ןָאק לכייס ןטוג
 :טרעדנווראפ ךיז ןוא שיט םוצ ּפָאק םעד ןָאטעג סיוא עווערעק א טָאה רע
 ?רעוועג א ראפ סָאד זיא סָאװ --
 ןוא ,טלכיימשעג ןוא ןרעדנאסקעלא ףא טקוקעג טָאה רע .ןגיוושעג טָאה ןסָאנ

 ;טנעה עסיורג ענַײז טקערטשעגסיוא רעדנאסקעלא טָאה ךַײלג
 ?וטסגייװש עשז סָאװ ?ןעמוקעג וטסיב ןעוו .ךיז טוט סע סָאװ ,רָאנ עז ,..לטע --
 ,רעדנאסקעלא רעוואכ ,ןדייר ערעטלע סָאװ ,רעה ךיא --
 ,ןעמונעגמורא יז טָאה רעדנאסקעלא
 ?טלעטשעגניירא ךיז וטסָאה ןעוו --
 ...סָאװרָאנ ,טָא --
 :עלעברָאט ןפא ןוא לשיוק םעד ףא ןָאטעג זַײװ א טָאה יז
 יד טלעטשעגפיונוצ .ןגיוצעגסיוא ךיז ךיא טלָאװ ,טאדלָאס א ןַײז לָאז ךיא --

 ךיא בָאה גנונעדרַאראפ רעיא טיול !רידנאמָאק רעוואכ, :טריטרָאּפאר ןוא ןסאצּפָא
 -דֶא רענעדלָאג רעד, ןארָאטסער ןיא ,טַײז רעשירא רעד ףא ןטסָאּפ םעד טזָאלראפ
 ,"סושער רעַײא ןיא טלעטשעגוצ ךיז בָאה ןוא ,*רעל

 ןסיבראפ טָאה שועדאט ןוא ,רעגַײנ טימ קוק א ריא ףא טּפאכעג טָאה קעטעמ
 ;לכיימש א קידנטלאהנַיא ,ּפיֵל עטשרעבייא יד

 | ,רעלדָא ןא --
 :טסָארּפ ןגָאז ךיײא ךיא לעװ ,טאדלָאס רעטכע ןייק טינ ןיב ךיא יוויוזא רָאנ --

 ..ןוא סענָארטאּפ טרעדנוה ןביז ,ןרעולַאװער טכא טקישעגוצ טָאה וואלסעלָאב
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 ;רָאה יד רעביא ןָאטעג טעלג א יז טָאה רעדנאסקעלא

 .ןסעמערעדפא ןוא .רעסעמע ןא .לטע ,טאדלָאס א ןַײז וטסעוװ טציא ---

 :ןגיוא יד טזָאלעגּפָארא טָאה לטצ

 .טגָאזעג ןיוש רימ טָאה ןסָאנ ---

 .טגערפעגרעביא יז רעדנאסקעלא טָאה -- ?ןעמוקעג וטסיב ןעוו זיא ---

 .טרעזאכעגרעביא יז טָאה --- ,סָאװרָאנ טָא ---

 .םעבָאּפ סָאד ןגיוצעגסיוא ןשועדאט אב ךיז טָאה -- ?ןיילא ---

 עטלמאזראפ עלא רעביא קילב ןכעלקידלוש לסיב א ריא טריפעגכרוד טָאה לטצ

 :םעטָא םעד ןעגנולשעגּפָארא ןוא

 ןבָאה יוזא .רעטעּפש עדגיוו ןוא רעירפ ךיא :יוזא רימ ןענַיז ןעגנאגעגסיורא ---

 .טדערעגּפָא רימ

 :טרעזאכעגרעביא טָאה שועדאט

 .יירעטעּפש עדגיוו ןוא רעירפ וד ---

 -נָאװַאּפ ךרוד ךיא -- ,ןבעגעגוצ לטע טָאה -- ,ןגעוו ענעדיישראפ ךרוד ןֹוא ---

 .רעטניווצ ןשיליוטאק ןכרוד יז ןוא ,קעז

 .שועדאט טגָאזעגכָאנ שינאכעמ טָאה -- ...ןגעװו ענעדיישראפ ךרוד ---

 ןעוועג ןיוש זיא ןוואלסעלָאב ןופ ענָאטאמ רעד טימ ןעמוק סלטע ןופ עכמיס יד

 ןדגובעג םענייא ןדעי אב טָאה ,ָאםינ ךָאנ זיא עדגיוו סָאװ ,סָאד ,עטרעטשראפ א

 ,טָאה רעדנאסקעלא .לָאק א ףא טרָאװ א ןדיירסיוא טזָאלעג טינ ןוא גנוצ םעד

 זא ,רעפטנע סלטצ ןיא טרעהעגנייא ץלא ךָאנ ךיז ,ףורא ץעגרע ןגיוא יד קידנטלאה

 רעביא ןוא ,רעטרעוװילגראפ א ןענאטשעג זיא קעטעמ .סָאװרָאנ ןעמוקעג זיא יז

 יװ ,ןלוקסומ יד ןפָאלעגמוא קיורמוא ןענַײז ןקאב ענעלאפעגנייא עכעלניורב ענַײז

 ןייא ןופ רעגניפ יד ןטכַָאלפעגנַײא טָאה שועדאט ןוא .טכוזעג סעּפע ןטלָאװ ייז

 רעטרעוו יד טַײקעצ ץלא ךָאנ ןוא טנאה רעטייווצ רעד ןופ רעגניפ יד ןיא טנאה

 יי ןגעוו עגנעדיישראפ ךרוד;,

 ,ליבש א ןעגנאגעג זיא ןסיורד ןיא

 טימ זא ,טליפרעד יז טָאה טציא טשרע .ענעקַארשרעד א ןענאטשעג זיא לטע

 טאמיק ,עגנערטש ,עבראה יד .ןריסאּפ סעּפע טנָאקעג ךעלקריוו טָאה ןעדגיוו

 "ראפ טינ רעייז ,טלגנירעגמורא יז ןבָאה סָאװ ,רענעמ ריפ יד ןופ גרָאז עשיטעקסא

 א ףא יז טָאה ,טכארבעג טָאה יז סָאװ ,ענָאטאמ רעד ןופ ןבָאה עָאנאה ךיז ןעניג

 ךיז טָאה יז ּוװ ,סאג רענעי ףא ,ָאטעג טַײז רענעי ףא ןגָארטעגרעבירא עלַיוו

 .:לאג יד ןָאט סע ןא ןיילא ךיז ןעגנוווצעג יז ןוא ,ןעדגיוו טימ טדייששג

 -גאגעג ןעוועג ןגינעגראפ טימ טלָאװ ,לטע ,יז ?ןסיוו טנָאקעג ןעמ טָאה סָאװ ---

 ייןעוו ןוא יוזאיוו ,טגָאזעג ןיילא ךָאד טָאה עדגיוו רעבָא .רעטעּפש ןעג

 ןעמונעג ךיז לָאמאטימ טָאה סָאװ ,טייקליטש רענעטלאהעגנייא רעד ןיא ןוא

 שועדאט טָאה ,רעמיצ ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,יד ןופ םענייא ןדעי ףא ןצעז

 :םיטש רעקִיורמוא אזא טימ ףיט רעייז ץעגרע ןופ יוװ ,ןסירעגכרוד ךיז םעצולּפ

 ?ןגעו ענעדיישראפ ךרוד ?טנָאזעג וטסָאה יו ---

88 



 טינ ןוא ,ַאטעג יד טּפאכעגמורא טָאה סָאװ ,שינרעטצניפ עקיטנורגּפָא יד טינ
 עקידלװַא עריא וצ טרעטנעענעג ךיז טָאה סָאװ ,םערוטש רעקידרעדנוווזייב רעד
 ןייק ףא ןעדגיוו ןופ טלאטשעג סָאד טלעטשראפ טינ ןשועדאט ראפ טָאה ,ןרעיוט
 ןיא יװ ,ןעמווושעגפוא רעדיוו סע זיא טָא ,ןרָאװעג ןעגנולשראפ סע זיא טָא .עגער
 יז סע טנָארט יוזא זא ,טכאדעג ךיז טָאה םיא .םאי א ףא סעילאווכ ןופ טייבמוא ןא
 רע ןעוו ,טכאנרעדפא םענעי טנגעזעג ריא טימ ךיז טָאה רע טניז ,טַײצ עצנאג יד
 ףיז יז טגָארט ןָא טכאנרעדפא םענעי ןופ זא ,עבאגפוא יד ןבעגעגרעביא ריא טָאה
 ןופ ,יז טעז רע רָאנ ,סעילאווכ עקידנגייטשפוא יד ןוא טנורנּפָא םעד ןשיווצ יוזא
 רע טָאװ א"אזא ףא ןוא ,טונימ ןייא ןייק ףא ןדנווושראפ טינ יז טרעוו ןגיוא ענַײז
 -רָאװעגרעדנאגאפ עריא ןפורעגּפָא טָאה דרערעטנוא יד ןעוו ,טציא טראוועג ריא ףא
 רעד ףא טלמאזעגפיונוצ שלא ךיז טָאה'מ ןעו :רעמענעמַאקעג ןוא רעפמעק ענעפ
 .ָאטעג רעד ןענאטשעגרָאפ זיא סָאװ ,טכאלש רעטצעל

 ןטראוו ןַײז ןיא םיא טָאה לטע ןוא .קידסענַאשקא .טראוועג ריא ףא טָאה שועדאט
 ךרוד טייג יז יוװ ,ךעלרעּפמיײשאב ןעזעג טָאה רע .ןָאטעג לקאוו ןייק טינ ןּפָארט א
 יש רעד ,טיוא יז טצופ רע ןוא .יינש רעד טייג'ס ןוא .רעטניווצ ןשיליוטאק םעד
 סיפ יד ןופ ןסייװ ןיא סיוא יז טצופ רע ,עלאק א יװ ,ןבעוועג"קיטש עסַײװ ןיא
 םעד ןופ טייקיטכיל רעצנאג רעד ןיא ןַײא יז טבעוו רע ןוא רעכעה ןוא ּפָאק ןזיב
 ןופ ,ךיז טכאד ,ןיוש ךיז טיײרּפש ייגש רעד ןוא .טייג יז .גָאט-ראוונאי ןקיטסָארפ
 ,ןטַײז יד ןיא ןוא ךייה רעד ןיא -- ריא

 עסַײװ ריא יוװ ,יינש ןטבעוועג-ןיד ןצנאג םעד ךיז ףא ןָאטעגנָא טינ יז טָאה יצ
 ףיז טָאה רע ןשו ,לָאמ עטצעל סָאד ןעזעג יז טָאה רע ןעוו ,טלמעה ,לאש ענעלַאװ
 עריא ןיא עטיירּפשעצ א סָאװ ,עריא לאש ענעלָאװ עסייוו יד ,.טנגעזעג ריא טימ
 ,ןעלסקא עריא ןופ פָארא טיג ךיז ייז ןשטילג טציא .לגילפ ףא ךעלנע יז זיא טנעה
 טינ ךיז טלעטש יז .עדגיוו ,טייג יז ,לאש רעקייינש רעטלגילפעגפוא ריא ןופ ןקע יד
 עקנילַײװ א ףא יז זיא טָא .רעטניווצ םעד ןעגנאגעגרעביא ןיוש יז זיא טָא .ּפָא
 ,ןַאטעג יירד א ריא רעביא ךיז טָאה יינש רעד .טינ סעּפע יז טעז עמ ,ןדנווושראפ
 עטעװעדלאפעגנָא יװ סיוא ןיוש טעז רע ןוא ,לבריוועג ןקידנעלב ןטַײװ א ןיא יו
 ..ןענאוונופ טסייוו רעוו ךָאנ ריא ךיז ןּפעלש סָאװ ,ןפיילש

 א ּפָאק ןיא רעכיא םיא אב ךיז טפראוו -- ??רעטעּפש ןעגנאגעג יז זיא סָאװראפ,
 רע ,ּפָא יז טדנעוו רע ןוא ,רעסאוו ןופ ךאלפרעביוא רעד ףא שיפ .א יו ,עגארפ
 ,טיג עגארפ ןייק זיא'ס זא ,טייטשראפ

 .רעטניווצ רעשיליוטאק רעד זיא ,לאער טציא טז רע סָאװ ,עקיצנייא סָאד רָאנ
 ןרָאװעג טיירגעגוצ ןענַײז סָאװ ,גנעגכרוד יד ןרָאקיז ןיא ךיז אב ףוא טלעטש רע
 ,ָאטעג ןיא קירוצ ןוא טַײז רעשירא רעד ףא ןייגוצרעבירא רעלדרערעטנוא יד ראפ
 -עגּפָא ,עסַײװ טעז רע .טולּפ ןטרעיומעג םעד ןיא לגיצ עטקאהעגסיוא יד טעז רע
 דאס א ,ךאס א ,ןעלמעלייצ ענרעזייא עצראווש טימ רענייטש-םירָאװק עטכלאק
 עקליינש יד ןיא ןַײרא ,ךיז טכאד ,ךיז ןכעטש ייז .טנָאזירָאה םעד וצ זיב ,ךעלמעלייצ
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 ןיילא ןעדגיוו רָאנ ...ןעדגיוו טימ ןסָאגעגפיונוצ ץעגרע ךיז ןבָאה סָאװ ,סנקלָאװ
 | ...טינ טציא רע טעז

 לבריוועג רעקייינש רעד זא ,ךעלגעמ -- ...טכארט א רע טיג -- ..יינש רעד,
 -שזעטס םענעי ףא ףורא טינ זיא יז ןוא ...געוו ןכַײלג םענופ טריפעגּפָארא יז טָאה
 -עגקעווא זיא יז ןוא ,טנאוו רעד ןיא טרָא ןרעכיז עמאס םעד וצ טריפ סָאװ ,עלעק
 ןַײז ןעד ןָאק סָאװ ...גנוטכיר רעד ןיא ...גנוטכיר רעדנא ןא ןיא ןצנאגניא ןעגנאג
 םעד ףוא בייה א טיג ןוא רעביא ןיילא ךיז רע טגָאלש --- "?גנוטכיר א ראפ ךָאנ
 רעד ףא טקירד סָאװ ,טַײקרעװש אזא ןופ טיירפאב םיא טלָאװ רע יוװ טקנוּפ ,ּפָאק
 ןטליוהעגסיוא ןקיטסָארפ ןצנאג םעד ףא ןוא סנקלָאװ ענעיילב יװ ָאטעג רעצנאג
 ,םיור

 זיא ,טכארבעג טָאה לטע סָאװ ,רעוועג סָאד זא ,טקרעמאב טינ טָאה שועדאט
 רעסיורג טימ ןוא קידנגייװש סע טָאה ןסָאנ .שיט םענופ טמארענּפָא ןעוועג ןיוש
 קריצאב ןקיזָאד םעד ןופ רעוועג עצנאג סָאד ּוװ ,ןיהא ןגָארטעגרעבירא טייקליטש
 ןיא יא קעטייוו אזא טימ ןעלטע אב ןָאטעג גערפ א טָאה שועדאט ןוא ,ןגעלעג זיא
 ;םיטש רעד ןיא יא ,ןצראה

 ?ןרעװלָאװער ,לטע ,טכארבעג וטסָאה לפיוו זיא ---
 ,ןליוק טרעדנוה ןביז ןוא ןרעװלָאװער טכא --
 טינ ,ןוא גנוקיטיגאב ןופ ןכייצ סלא ּפָאק ןטימ ןָאטעג ךאמ א טָאה שועדאט

 יי ;רעטַײװ טגערפעג ,םעטָא םעד קידנּפאכרעביא
 ?עדגיוו טגָארט לפיוו ןוא ---
 ,ליפיוזא ךיוא --
 -רעדנאנאפ ךיז ןעמ זיא ,טרָאװ קיצנייא ןייק רעמ םעד ןגעוו קידנדיירסיוא טינ

 שטָאכ .ןטַײז ענעדיישראפ ןיא טקוקעג טָאה עמ ,רעטימעג ערעווש טימ ןעגנאגעג
 ןבָאה לָאז ןעדגיוו טימ זא ,עװָאשכאמ יד ךיז ןופ טפוטשענּפָא טָאה רענייא רעדעי
 -סעלָאב ןופ ענָאטאמ רעד טימ ןעמוק סלטע ןופ עכמיס יד רעבָא ,ןעשעג סעפע
 ,טרעטשראפ ןעוועג זיא ןוואל

 ,עכמיס ןייק ףא טינ ןטלאהראפ טנָאקעג טינ ךיז גנאל דרערעטנוא יד טָאה טציא
 ,טַײצ יד ןזיװעגנָא ןבָאה ייז .טקורעג ךיז ןבָאה סרעזַײװ יד .רעיורט ןייק ףא טינ
 יד יז זיא יצ ,ןסיוו טנָאקעג טינ ןעמ טָאה לָאמנייק סָאװ ,טַײצ עטמיטשאבמוא יד
 רעכַײלג א ןיא ןַײז טפראדאב ןעמ טָאה טיירג ןוא .עטצעלרָאפ יד רעדָא עטצעל
 ,עדייב וצ סָאמ

 ָאטעג רעד רעביא רעשרעה עשיטקאפ יד ןענַײז םישָאדאכ עכעלטע עטצעל יד
 ראפ טלעטשראפ ןוא ליוויצ ןָאטעגנָא ,רעקנעה ענערָאפעגנָא עכעלטע ןרָאװעג
 ,טעברא טימ טאוורעזער ןוֿפ ןדִיי יד ןקיטפעשאב ןעמוקעג ןענַײז ייז .ןטנאקירבאפ
 -אק ןיא ךיז אב ןגיוצעגסיוא ךיז רענעסָאשעגכרוד א טָאה שָארפ ןָאפ יוװ ,םעד ךָאנ
 -ייווענ ןרעגלאוו ןעמונעג ךיז ןבָאה ָאטעג ןופ ןסאג יד ףא יװ ,םעד ךָאנ ןוא ,טעניב
 ןשטַײד יד ןענַײז ,ךַײר םענופ םרָאפינוא רענירג-יורג רעד ןיא עטצוּפעגסיױא ,סעל
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 רעמ טמוק טכאמ עשירעטילימ ןייק ,ךעלמענ .קיטקאט רעדנא ןא וצ ןעגנאגעגרעביא
 .ָאטעג ןיא ןיירא טינ

 --- ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג עקירפ לֹואּפ זיא --- ,ןדִיי יד ןעלדיזרעבירא ףא --
 טעװ טכאמ רעשירעטילימ רעד .גנוראפרעד ןוא קיטקאט עגולק ןדנעװנָא ןעמ ףראד
 זיא .עטלייטרוראפ יד ןופ יורטוצ םעד לָאמאכָאנ ןעניוועג וצ רעווש טציא ןייז
 ןגעוו ןעגנולדנאהרעטנוא .ןזַײװ טינ רעמ ָאטעג ןיא טַײלרעטילימ ןייק ךיז ןפראד
 ,ןטנאקירבאפ טימ ,טַײל עליוויצ טימ טריפעג ךיוא ןרעוו ָאטעג ןופ ןרָאפסױרא
 רעסיוא טעברא רָאפ ייז ןגייל ןוא ָאטעג ןיא טעברא טימ ןדִיי יד ןקיטפעשאב סָאװ
 .אטעג רעד

 ,טנאיראוו ןקיזָאד םעד טימ ןדירפוצ ןעוועג זיא עקירפ לֹואּפ
 טנעה ענַײז ןיא טפאכראפ טָאה סָאװ ,רעקנעה רענענַאטעגרעביא אזא רענייא

 ךיז טָאה ,ָאטעג רעד ןופ ןעיירעבראג יד ןוא עירטסודניא-סגנודלילקאב עצנאג יד
 רע .ימ רעשיזיפ ןופ רעגנעהנָא ןא ראפ ןוא טניירפ א ראפ טלעטשראפ ךיוא ךָאנ
 ןוא עקירעגנוה ,עטשעלאכראפ ,עטקיטולבעגסיוא יד טימ טענַײטעגנַײא סע טָאה
 :טכענק עקידנלאפ סיפ יד ןופ

 !דיירפ טגנערב טעברא --
 -ָארבעגרעטנוא יו ,ןענייז סָאװ ,ּפעק יד טימ טלקַאשעגוצ ןבָאה עטלייטרוראפ יד

 ;טרעטנימעגּפָא יז טָאה סָאבעלאב רעשישטַײד רעד רעבָא .ּפָארא ףא ןלאפעג ,ענעכ
 ,טעוועטארעג ןענַײז ,ןטעברא סָאװ ,ןדִיי עלא --
 ,סאלב א ןדנוצעגנָא ךיז סעמָאשענ עטגָאנעגסיױא יד ןופ קעד ןפא טָאה טלמעד

 טָאה טציא .טקרעמאב סע טָאה רעקנעה רעד .גנונעפָאה ןופ לרעייפ קיטטסנעּפשעג
 ;רעגיז א ןופ קעזיוכ ןכערפ טימ ןבעגוצ טסָאקעג טינרָאג ןיוש םיא

 ןענעפע רימ ,ןטעברא ףראד עמ יוװ ,ןענרעלסיוא ךַײא ןלעװ ,ןשטייד ,רימ ---
 ןלָאז סָאװ וצ .עיצקודָארּפ יד ןרעטיירבראפ רימ ,ןטאטשראוו עַײנ .ןטקעיבָא עַײנ
 -עגסיוא ןענייז סע ?טאוורעזער ןופ טפאשגנע רעד ןיא ןקיטש ךיז רעטעברא עטוג
 ,טעברא רעד ןיא ןענעכייצסיוא ךיז ןלעװ סָאװ ,יד .ןקירבאפ עַײנ ןרָאװעג טיוב
 ,סעילימאפ יד טימ .ןעגנוגנידאב ערעַיירפ ןוא ערעסעב ןיא ןריפרעבירא רימ ןלעוו

 -לוזער יד ןעקירפ לואּפ טלייטעגטימ טנאקירבאפ רעד טָאה --- ,טוג טייג סע --
 ,ָאטעג ןיא קיטילָאּפ ןוא קיטקאט ןַײז ןופ ןטאט

 רעד טימ טקיװקעג ךיז ךעלרעניא ןוא טרעהעגסיוא םיא טָאה עקידפ לֹואּפ
 טלָאװ סע .טגערפעגרעביא טינ ןלאטעד ןייק ןגעוו טָאה רע .קנאדעג ןַײז ןופ טכורפ
 ,ןטיהסיוא ףראד רָאטוװא רעדעי סָאװ ,טַײקנדײשאב דארג םעד טימ טמיטשעג טינ
 ןטעבעג ןוא טייקנדירפוצ טקירדעגסיוא ,ןעגנולייטימ ןעמונעגּפָא עקירפ לֹואּפ טָאה
 :עטצעל יד ןַײז ףראד סָאװ ,עיצקא ןא ןופ ןימרעט םעד ןענעכיײצנָא

 טינ סע ןָאק ןטאנָאמ ַײרד יװ רעמ זא ,ךָאד טפיירגאב ןאמטואש רעה רעד --
 .סולש .,ןילרעב ןופ טרעדָאפ עמ ,ןייג

 טנאקירבאפ רעד זא ,טכאמעגסיוא טינ ךיוא רָאג טלָאװ ןיילא ןעקירפ םאגאה ןוא
 טנזױט קילדנעצ עכעלטע עטצעל יד ןופ ןשטעווקסיוא ךָאנ לָאז ןאמטואש רעה
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 רעה םוצ ןעגנאגעג זיא ָאטעג רעד ןופ טולב סָאד לַײװ ,ךיז טזָאל סע לפיוו טכענק
 ---טרעדָאפעג טָאה ךַײר רעד רעבָא ;םילייק ענעדלָאג ןיא ןעקירפ וצ ןוא ןאמטואש
 רעטנעענ ןרָאװעג גָאט וצ גָאט ןופ זיא טנָארפ רעד .עיצקא עטצעל יד .עיצאדיווקיל
 ןביילב טרָאטעג טינ טפאשרָאטאנרעבוג רעד ןיא טָאה'ס .טפאשרָאטאנרעבוג רעד וצ
 יד טלייעג טָאה עקירפ ןוא ,ןילרעב ןופ טלייעג ןעקירפ ןעמ טָאה .דָיי ןייא ןייק
 ;ןטנאקירבאפ

 ףראד לייט רעטסערג רעד .ןימרעט א ןענעכיײצנָא ןאמטואש רעה רעד לָאז --
 לפיוו ,ןגָאז ןאמטואש רעה רעד לָאז .טרָא ןפא --- עקירעביא יד .ןרעוו טריפעגסיורא
 ,טנרָאזאב ןַײז ץלא טעוו'ס .ןטאמָאטווא לפיוו ,ןטענגאב ףראד רע

 ןופ םיפטוש .טריפעגרעטנוא טינ ןעקירפ טָאה ןאמטואש רעה טנאקירבאפ רעד
 אזא ףא טדערעגפיונוצ ךיז יז ןבָאה ,טפעשעג-דלָאג ןוא -טולב ןבלעז םעד ןוא ןייא
 גָאט רעד .ןסערעטניא ערעייז ןדַײל טינ ןלָאז ייר רעטשרע רעד ןיא זא ,ןימרעט
 ,טמיטשאב ןעוועג זיא

 -ןדיי םעד טלגנירעגמורא יײצילַאּפ רעד ןופ ןעגנולײטּפָא ןבָאה טכאנ רענעי ןיא
 ,ןָאיאר

 ןענעגעגאב וצ טיירג ןעוועג גנאל טַײצ א ןיוש ןענייז רעלדרערעטנוא יד רעבָא
 "אזוצ ןבָאה ןאמטואש רעקנעה רעד ןוא עקירפ לואּפ סָאװ ,ןכערבראפ םעיינ םעד
 | ,טכָאקראפ ןעמ

 יז ןבָאה סע"סע יד ּוװ ,טרָאד ןעוועג טינ רעטעברא יד ןענייז טכאנ ןייא ןייק
 -אב טרעייז ףא ןעוועג ןענייז טַײלטכאלש עשידרערעטנוא עלא .ןפערט טנַאקעג
 ,סענילאמ ןיא רעוו ,סרעקנוב ןיא טקעטשראטפ ןעוועג זיא'ס רעװ .ןקריצ

 טימ רעלטכינראפ-ןדִיי יד ָאטעג ןיא ןסירעגניירא ךיז ןבָאה טכאנ רעבלאה ךָאנ
 ןסאג עלא .ידעמלאק ןָאפ ןָאראב לארענעג-סעסע םענופ טריפעגנָא ,רעוועג-ןישאמ
 ןופ ,קָאלב וצ קָאלב ןופ ןעגנאגעג ןענַײז ןרעציפָא-סעסע .טרעגאלאב ןעוועג ןענַײז
 ןבָאה סָאװ ,עקינייא .ןפָארטעג טינ טרָאד םענייק ןוא טאטשראוו וצ טאטשראוו
 ,יד זא ,טביילגעג ןוא טנאקירבאפ א ןופ רעווענאמ-ןסקופ םעד ןבעגעגרעטנוא ךיז
 רעייז טימ טלָאצאב ןבָאה ,טניושעג ןוא טעוועטארעג ןַײז ןלעוו ,ןטעברא סָאװ
 ,טולב רעייז טימ ןרָאװעג טצירּפשאב ןענייז סענישאמ יד ,ןטאטשראוו יד ןבעל ןבעל

 -רעד ןטכַײל ןיא רעכיז יוזא ןעוועג טינ סעצווָאסעסע יד ךָאנ ןענַײז לָאמנייק
 ,טנרָאװאב ןוא טיירגעגוצ ןעוועג זיא ץלא .טכאנ רענעי ןיא יוװ ,גלָאפ

 -וטנע ןקירעביא ןָא ןעייפָארט עטשרע יד טלייצעג טָאה ידעמלאק ןָאפ ןָאראב
 ןופ ןוא ,ןטאטשראוו יד ןיא עטלייטרוראפ יד ןּפאכראפ טנכערעגסיוא טָאה רע .םזאיז
 רָאנ .רעצעלּפ-גאלשמוא יד ףא יוװ ,געוו רעדנא ןייק ןבָאה טינ ןיוש ייז ןלעוו ןטרָאד
 יד טזָאלראפ סנטַײצאב עלא ןבָאה ,לאנגיס ןעמייחעג א ךרוד טרימראילא יװ
 םעד טימ טיטעּפא םעד טציירעצ רָאנ ךיז טָאה ידעמלאק ןָאפ ןָאראב ,ןטאטשראוו
 -ראוו יד ןיא ןבילבעג ןענייז סָאװ ,רעטעברא ענעסַאשרעד עכעלטע יד ןופ טולב
 ,סעצוװָאסעסע יד טלעטשעגנגעק ךיז ןוא ןטאטש

 ,דאראּפ א ףא יװ ָאטעג ןיא לָאמ סָאד סעצווָאסעסע יד ןענַײז ןעגנאגעגניירא
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 ןענייז יז .טכאדראפ ןייק ןפורסיורא טינ רעניווװנייא ענעגָאלשרעד יד אב לָאז'ס
 -צנ ןבָאה ןטנאקיזומ יד ןופ סעקסיפ ענעזָאלבעגנָא יד .קיזומ טימ ןעגנאגעגניירא
 *ןרטסניאדזָאלב ענעשעמ ערעייז טימ םענייניא ךייח רעד ןיא טנעסיראפ ,טצנאלג
 ןבָאה ייז ,טקאט םוצ סיפ יד טימ טּפאלקעגרעטנוא ןיילא ךיז ןבָאה ייז .ןטנעמ
 ןביוטראט ןפראד ייז ןלעװ דלאב טָא .ןעייג ייז דאראפ א ראפ סָאװ ףא ,טסוװװעג
 יז ,ןראפרעד ןענַײז יז .רעדניק ןופ יירשעג סָאד ןוא םינייקז ןופ ןייוועג סָאד
 זיב טלגרָאגעג ךיז טעקסיפ ענעזָאלבעגנָא ערעייז ןבָאה .סע טכאמ עמ יוזאיוו ,ןסייוו
 ןופ םיור ןקידלװַא ןטסיװ םעד עינָאפאקאק רעדליוו טימ קידנליפנָא ,ןצאלּפ םוצ
 ןייוועג ןייק טינ ,ןטסָאמראפ טינ ייז טימ ךיז ןבָאה סעליוק םוש ןייק .ָאטעג רעד
 ץעגרע ךיז זיא'ס ןוא ,ןיירא םיור ןיא ןזָאלבעג ןבָאה ייז .יירשעג ןייק טינ ןוא
 רעד ןופ טַײקטסיױװ רעקירעיורט רעד ןיא טכיוהעגסיוא ךיז ןוא ןעגנאגעגרעדנאנאפ
 ,טקעוועגפוא טינ ייז ןבָאה םענייק .ָאטעג

 -ליילעגסיוא רעד רעביא ןישאמ ןַײז ןיא ןרָאפעגמוא זיא ידעמלאק ןָאפ ןָאראב
 טכאנאב ךיז טָאה סָאװ ,רושטש רעסיורג רעטצוּפעגסיוא ןא יו ,ָאטעג רעטקיד
 טָאה רע ..טינ סע טעז רע ןוא טולב ןופ ךעייר ןפא ערָאג ןַײז ןופ טּפאכעגסיורא
 -רעלטכיגראפ יד ןפרַאװעגרעדנאנאפ ,ןטייז ענעדיישראפ ןיא ּפָאק ןטימ טיירדעג
 ןוא ,ןבעל ןופ םעטָא ןא ןאראפ זיא'ס זא ,טכאדעג ךיז טָאה'ס וו ,םוטעמוא סעפורג
 ,ָאטעג רעד ןופ ןטאג עקידייל יד רעביא טרישראמ ןבָאה רעמזעלק עשיסעטע יד
 טינ ,ךעלטנרָא ךאז יד ןָאטעג ןוא ןקאב יד ןזָאלבעג ןוא סעקשיק יד ןטירעג ךיז
 אזא ראפ טקרעמעגנָא ןבָאה ייז סָאװ ,םארגָארּפ עצנאג יד טליפעגסיוא ,טראנעג
 יד טימ ןֹוא ּפעק יד טימ ןוא ןביורט ענעשעמ יד טימ טיירדעג ןבָאה ייז --- ,!זעטמָאי
 סָאװ ,סייווש םעד ןוא ןפיל ענעלָאװשעגפוא יד ןָאטעג קעל א עלַײװ עלא ןוא ןקאב
 טינ ןוא טרישראמ ןבָאה ייז .רעליימ יד וצ סעקעשאד יד רעטנוא ןופ ןענורעג טָאה
 ,טקאט םעד ןלייצ ןסעגראפ

 ןבעגעג טָאה רע סָאװ ,עדנאמָאק עדעי .טרעגרעעג ךיז טָאה ידעמלאק ןָאפ ןָאאב
 רע יװ ,טַײקטששויעצ אזא טימ טעפירכעגסיורא רע טָאה ,רעדַײנשלגרָאג ענַײז
 ןַײז ןוא .ןילרעב ןופ טקעריד -- רעטרעוו סרערויפ םעד טרעזאכעגרעביא טלָאװ
 ;טייטאב טָאה עדנאמָאק עדעי

 -אר ןענַאק טינ טעװ רע זיב ,ןייגסיורא טינ טאוורעזער ןטכולפראפ םעד ןופ
 ,סולש .עּפמיפ --- סע זיא ןעדוי יד טימ זא ,ןילרעב ןריטרַאּפ

 טָאװ ,סעפורג-רעלטכינראפ עַײנ ןזיוואב ךיז ןבָאה ָאטעג ןופ ןרעיוט יד ןיא
 טיול ןעוו ,עטשרע יד ןטַײּב ןעמוק טפראדאב ייז ןבָאה ןאלפ ןטעבראעגסיוא ןטיול
 ,ןַאטעגּפַא ןַײז עיצאדיווקיל רעד ןופ טעברא עשפיה א ןיוש טעװ ןבשזעכ רעייז
 ןיא ןזָאל יז טעװ עמ זיב ,טראוועג ןוא ,ורעזער א יװ ,ןטנאטשעג ייז ןעגייז
 ,טליּפשעג ןבָאה רעמזעלק יד ןוא ,"טפעשעג;

 ןייז ןופ טַײקשיּפעל יד טליפרעד ךיוא ןיילא ןיוש טָאה ידעמלאק ןָאפ ןָאראב
 -ראפ ענייז טימ ןַײרא רע זיא םעד בילוצ זיולב יװ ףיײלג ,עדנאמָאק-רעמזעלק
 טנַאקעג ךיז טָאה'ס .שטינארבָאד א ריא ןליּפשּפָא ףא ,ָאטעג ןיא סעפורג"רעלטכינ
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 ןיא ןלעטשנַײרא דלאב ךָאנ ךיז ףראד ןלייט ענַײז ןופ רעצעמע זא ,ןטכאדסיוא
 ןעמונעג ךיוא ןיוש ןיילא םיא טָאה קיזומ יד ...ךיוא ןעוועדאילאק לסיב א ָאטעג
 ךיוא טלָאװ סָאד רָאנ ,טלעטשעגּפָא ןעלװַײט ידלא וצ יז טלָאװ רע .ןביוטראפ
 -אב רעד .רעדַײנשלגרָאג ענַײז ןופ טסַײג-טכאלש םעד טלעטשעגּפָא קיטיײצכַײלג
 ,טקעפע ןַײז ןופ ןרָאלראפ סיוועג ןוא טפמעדעגסיוא ךיז טלָאװ לאפנָא רעקיטכאנ
 ןכאמ קיפיולרָאפ ןלָאז יז ,ןטנאקיזומ יד לעפאב א ןבעג -- ןסָאלשאב רע טָאה ךָאד
 דָארג רָאנ .ןדלעמ ןיילא גנוצעזרָאפ רעד ןגעוו ייז טעװ רע זיב ,סיירעביא ןא
 םיא ןוא ןראנידרָא ענייז ןופ רענייא םיא וצ ןפָאלעגוצ רעטעּפָאסראפ א זיא טלמעד
 ;ןבעגעגרעביא

 -כרוד טָאה רערויפנעּפורג םענופ גנוריפנָא רעד רעטנוא לײטדָאּפוש רעד ---
 ,קינייװניא ןסירעגניירא ךיז ןוא רעקנוב ןשידרערעטנוא ןא ןכָארבעג

 ןריפניירא --- .ידעמלאק ןָאפ טעשטירעגסיוא דאראּפ א ףא יו טָאה --- !קיזומ --
 ,ןּפורג-וװרעזער יד

 יד טימ טּפאלקעגסיוא ראנידרָא רעד טָאה -- !לארענעג רעה ,לעפאב םוצ --
 ,ןדנווושראפ זיא ןוא ןסאצּפָא

 רעד .רעקנוב םוצ ןעווערעקראפ לָאז רע ,רעפָאש םעד טלעפאב טָאה ידעמלאק
 ,ןטאדלָאס ענַײז וצ רעטנעענ ןַײז ליוו ןָאראב

 -לימ טימ ָאטעג רעד רעביא סעראפ עדייב ןופ ןָאטעג ץירּפש א טָאה ןישאמ ןַײז
 ,שינרעטצניפ רעד ןיא טזָאלעג ךיז ןוא ןַײש רעקיכ

 -עגניירא ךיז ןבָאה סעצוװָאסעסע יד ןיהּוװ ,רעקנוב ןשידרערעטנוא םעד ןיא
 טיילטכאלש עשידרערעטנוא יד .טיירגעג סיוטשנעמאזוצ א וצ ךיז ןעמ טָאה ,ןסיר
 סָאװ ּפערט עטיירדעג יד ךרוד ןרעדינּפָארא סעצווָאסעסע יד טרעטשעג טינ ןבָאה
 ןעגנאגעג ןענַײז סעצוָאסעסע יד ןוא .טרָא ןטריריּפסנַאקראפ םעד ןיא רעפיט
 -יזָאד רעד ףא טיילגאב ייז טָאה סָאװ ,קיזומ יד טרעהעג ייז ןבָאה רעשפע .רעכיז
 ,עטינש רעק

 טסולגעג ייז ךיז טָאה ,שזארוק ךיז ןבעגוצ ףא ,סיורָאפ ןטאמָאטװא יד טימ
 לָאמאטימ ןוא .רעדינ רעד ןיא טיילגאב ייז טָאה סָאװ ,קיזומ רעד וצ ןעגניזרעטנוא
 טלָאװ רע יוװ ,ןָאטעג יירשעג א ,רערויפנעטַאר רעד ,רעקידנעייגסיורָאפ רעד טָאה
 ,לָאּפוק רערעטצניפ א יו ,זיא סָאװ ,דרע טכיש ןצנאג םעד ןטלאּפשכרוד טפראדאב
 | ,עּפורג ןַײז רעביא ןעגנאהעג

 זיא סָאד זא ,טניימעג רעשפע סעּפורג-סעסע יד ןבָאה עגער רעטשרע רעד ןיא
 -ראפ עקיכליה א זיא'ס זא ,רערויפנעטָאר רעייז ןופ עדנאמָאק עקיכליה אזא זיולב
 יד .ןצכערק טרעהרעד ךיז ןבָאה יירשעג םעד ךָאנ ףעקייט רָאנ !ןביײהנָא :גנונעדרָא
 רעד ןיא רערויפנעטָאר םעד ןכוז ןעמונעג ןצכערק יד טיול ןבָאה סעצווָאסעסע
 םעד וצ רענייא ןָאטעג קנוװ א ןבָאה ךעלדנרעטמאל-ןשאט עקניניילק .רעטצניפ
 -ויפנעטָאר רעייז ןעזרעדו רעטיר-דרָאמ יד ןבָאה ןייש רעּפאנק רעייז אב .ןרעדנא
 זיא םענָאּפ סָאד .ףליח ןטעבעג טלָאװ רע יװ ,טנעה עטקערטשעגסיוא טימ רער
 -רעטצניפ רעד ןיא טכוזעג ןוא טעשטּוװאקסעג טָאה רע .טנערבראפ ןעוועג םיא אב
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 טָאה רע .טייקכעליירפ עשירעגיז ןַײז ,טכאמ ןַײז ,טפאשרערויפ ןַײז ,עיר ןַײז שינ
 ץלא םיא אב ,דרערעטנוא רעד ןיא ,ָאד סע טָאה סָאװ ,טנאה יד טכוזעג ךעלדנע
 ,ןעמונעגוצ

 "עג ןוא רעוװלַאװער א טימ טקערטשעגסיוא ןעװעג טציא זיא טנאה יד רָאנ
 יד ,טנאה סעיסאט ןעוועג זיא סָאד .סעצווַאסעסע יד ןופ גנאגקירוצ םעד ףא טראוו
 ןעקנאלב-טרָאּפסאּפ יד טליפראפ וואסק ןטלרעּפעג א טימ טָאה סָאװ ,טנאה עבלעז
 טָאה סָאװ ,טנאה עבלעז יד .יירעקורד רעשידרערעטנוא רעד ןיא םירייוואכ יד ראפ
 ,טלעוו רעד ןבעגעג ןסיוו וצ ,טכארטעגסיוא ןיילא ריא ןופ ,ןשָאל טרירפיש א ףא
 עקיפיול ריא ןבירשעגנָא ןטכענ טשרע טָאה סָאװ ןוא ,ָאטעג ןיא רָאפ טמוק סע סָאװ
 -אה ,קָאלב .ווערעק ןיזוק ריא יװ ,סיורג יוזא ןיוש זיא אנאגאה, :ץנעדנַאּפסערָאק
 "טרָאװטנאראפ יד ןעמענ ךיז ףא לָאז רע ,,א רעה םעד ןטעבעג טָאה ,רעטָאפ סאנאג
 טליּפש יז ןוא ,גַײצליּפש ךאס א טפיוקעג ריא טָאה רע .ןעיצרעד יז ןוא טייקכעל
 סורג א לָאמאכָאנ ,ןיקצעסעווַאס טימ טפָא טסעומש אנאגאה .ןייש רעייז ייז טימ ךיז
 ,"יקסווארצאנ םורא יז טלגניר עכַאגשזאה רעדנוזאב טימ .אנאגאה ןופ

 ,טנאה עבלעז יד
 םענַאּפ ןפא ץראה ריא ןסָאגעגסיױא לָאירטיװ שאלפ א טימ יז טָאה טציא ןוא

 -רעטנוא םעד ןיא ןסירעגניירא שירעגיז יוזא ךיז טָאה סָאװ ,רערויפנעטָאר םענופ
 ענישטשאילוה רעקיטולב א ףא רעדַײנשלגרָאג ענַײז טריפעג ןוא רעקנוב ןשידרע
 ,קיזומ סידעמלאק ןָאפ ןָאראב םענופ גנוטיילגאב רעד ןיא

 ןבירשעג עיסאט טָאה לָאירטיװ שאלפ רעד טימ וואסק עקידרעייפ עקיזָאד סָאד
 -נוא םעד ןופ טריטקיד ,ךארּפש רעכעלדנעטשראפ א רעייז א ףא רָאנ ,טרירפיש טינ
 -ייּפראפ רעטנזיוט רעקילדנעצ ןופ ןוא ָאטעגו רעצנאג רעד ןופ ,באטש ןשידרערעט
 -ַאּפ ריא ,לאווק א ןופ טקנירט רעקיטשרָאד א יוװ ,יוזא ןבירשעג סָאד טָאה יז .עטקינ
 ןופ רעקיש ןעוועג) זיא יז ןוא .טנערבעג ןבָאה ןגיוא יד ,טרעטסקינאב ןעוועג זיא םענ
 -רעטצניפ רעקיביײא רעד ןיא ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,יאוועג ןשירעזאכ ןסעימ םעד
 -אילוה עקיטולב יד טרעטשראפ טָאה יז ןעמעוו ,רערויפנעטָאר םעד ןופ ןיירא טַײק
 ,קיזומ סידעמלאק טימ ענישטש

 םעד ייז טָאה ,רערויפנעטָאר רעייז וצ טזָאלעג ךיז ןבָאה סעצוװָאסעסע יד ןעוו
 ,ןליוק עקידנציירקכרוד ךיז ןופ טכעלפרעביא ןא ןטַײז עדייב ןופ טלעטשראפ געוו
 ןרעדנאסקעלא טימ רעלדרערעטנוא עּפורג א טּפאכעגסיורא ךיז טָאה טלמעד ןוא
 ןיא ,ןטנוא .גנוציירק-ןסאג רעד ףא עדאקיראב א טלעטשעגפוא ךיגפא ןוא שָארעב
 טימ טריפעגנָא .עּפורג-סעסע רעד טימ געלשעג א ןעגנאגעג זיא ,דרערעטנוא רעד
 ןביוא ןופ .עטעדנוווראפ א ןגָארטעגּפָא ןעמ טָאה ןעיסאט .קעטעמ טָאה געלשעג םעד
 ,עדאקיראב יד ןרָאװעג טלעטשעגפוא זיא

 :רעלדנעטשפוא יד טרעטנומעגפוא טָאה רעדנאסקעלא
 ,רָאי ןטסקיסַײרד-ןוא-ןַײנ ןיא סעדאקיראב טלעטשעגפוא רימ ןבָאה יוזא טָא --

 ,ןשטַײד יד טימ טכאלש יד טצעזעגרָאפ ןבָאה רימ ןוא ,ןפָאלעג זיא גנוריגער יד ןעוו
 ןעוו ,אלגימס-זדיר ןופ ןטַײצ יד ןיא סעדאקיראב טלעטשענפוא רימ ןבָאה יוזא טָא
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 ןוא .סעיצארטסנַאמעד-רעטעברא עכעלדירפ ןיא ןסָאשעג טָאה ײצילַאּפ-רעטַײר
 יד ןעוו ,עװקסָאמ ןיא סעדאקיראב טלעטשעגפוא ךיוא עמאטסימ ןעמ טָאה יוזא טָא
 ןעוועג זיא ףָאס רעד ...ףָאס רעד ןוא .טָאטש רעד וצ ןסירעג ךיז ןבָאה ןשטַײד
 ,בייהנָא רעד

 יד ןטלאהעגרעטנוא טָאה ידעמלאק ןָאפ ןָאראב רעד .טליּפשעג טָאה קיזומ יד

 -ילימ ןופ ןדאלור עקיטראסיורג טימ סעצווָאסעסע יד ןופ ענישטשאילוה עשירעגיז

 ןבָאה סָאװ ,יד ןטַײב וצ ףא ןוורעזער ענעמוקעגרעטנוא יד ןוא .ןשראמ עשירעט

 אב רעַײּפ טימ טנגעגאב רעלדנעטשפוא יד ןבָאה ,דרע רעד רעטנוא ןגָאלשעג ךיז
 ענעדיישראפ ןיא ןדנובראפ ןטכאלש עכלעזא ךיז ןבָאה קיטייצנייא .עדאקיראב רעד

 יו ןוא ,רענאקשיצנארפ יד טרעפטנעעג טָאה עיּפילָאװָאנ רעד .ָאטעג ןופ ןענָאיאר

 ןוא ,עקישזד ףא ןוא ווָאנארומ ףא ַײרעסיש א טרעהרעד ךיז טָאה לָאקרעדיװ א
 ,סאג-ףָאהנעמאז ףא טכאלש יד טרעקאלפעצ ךיז טָאה ןטסקראטשמא

 טינ ןיוש סעּפורג-װרעזער יד ןבָאה דרערעטנוא רעד ןיא ןטַײבראפ וצ ןעמעוו
 ןוא .דרערעטנוא יד טליקעג ךיז טָאה טולב ןשישטַײד ןטשרע םעד טימ .טאהעג
 -ָאלשעצ .טליּפשעג טָאה קיזומ יד ןוא ,טכאלש-ןדאקיראב א ןעגנאגעג זיא ןביוא
 ,ָאטעג רעד ןופ גנאגסיורא םעד קידנכוז ,קירוצ ןפָאלעג ןענַײז סעצוװָאסעסע ענעג
 טינ טכאנ ענעי טכאלש ןייק ןיא רעמ ןיוש ןענַײז ןוורעזער טקירעביא יד ןוא
 עטצישאב קינייװ יד רעביא סעװאלבָא טימ טנגונאב ךיז ןבָאה ייז .ןטָארטעגניײרא
 רעשירעפַײרגנָא רעבלעז רעד רעטנוא ןטרָאד ןבָאה ייז .ָאטעג רעד ןופ ןענָאיאר
 יז קיזומ רעטנוא ןוא עקנארק ןוא םינייקז רעזַײה יד ןופ ןבירטעגסיורא קיזומ
 ,רעצעלּפ-גאלשמוא יד וצ טּפעלשעג

 ענַייז יו ,םעד ךָאנ .גיז א ןעוועג ךיוא סָאד זיא ידעמלאק ןָאפ ןַאראב םעד ראפ

 ןוא ןאמ קיצרעפ עּפאנק ןרָאלראפ טכאנ רעקיזָאד רעד ןיא ןבָאה סרעדַײנשלגרָאג
 -ראפ רעד זיא ,רעוועג עצנאג סָאד ייז אב ןרָאװעג ןגָאלשעגּפָא זיא'ס יוװ ,םעד ךָאנ
 ,ףמוירט א ןעוועג ךיוא ןדִיי לייט עוװאלבָא רעד סייב רענעבירטי

 .ןרָאװעג טצעזעגרָאפ טכאלש יד זיא עיפילַאװַאנ ףא
 ,סעטאנארג-טנאה טימ ןוא ןטאמָאטװא טימ עטנפָאװאב ,סעצווָאסעסע עפורג א

 "גיק ןוא ןעיורפ ןענופעג ךיז ןבָאה'ס ּוװ ,שינעטלעהאב א וצ ןסירעגכרוד ךיז טָאה

 ףא רעלדנעטשפוא עשידִיי יד ןופ ןרָאװעג טלגנירעגמורא ךַײלג זיא ןוא ,רעד

 ,סעצווָאסעסע יד ןטכינראפ ףא יא :עקידנעייװצ א ןעוועג זיא טכאלש יד .עיפילָאװָאנ

 ןיוש ןבָאה סעצווָאסעסע יד .רעקנוב ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ןצישאב ףא יא

 ָאד ןוא .רעדניק ןוא ןעיורפ עטשעלאכראפ רעקנוב םענופ טּפעלשעגסיורא טאהעג

 ןסָאלשראפ רעלדנעטשפוא עּפורג ןַײז ןופ ןעגנאלפ עדייב טימ רעדנאסקעלא טָאה

 "ניק יד ןסַײרטױרא ןעמונעג רעַײּפ םעד רעטנוא ןוא זַײרק א ןיא סעצווָאסעסע יד

 יד ףא ןפרָאװעג ךיז רעלדנעטשפוא עקינייא ןבָאה רעוועג ןָא .ןעיורפ יד טימ רעד
 ,טנפָאװטנא יז ןוא סעצווָאסעסע

 .רעגערט רעד וינעבייל ךיוא ןעמונעג לײטנָא טָאה טכאלש רעקיזָאד רעד ןיא

 ןצונאב ךיז רעבָא ,סקיב א ץעוװָאסעסע ןא אב ןסירעגסיורא רעטשרע רעד טָאה רע
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 ,ןטייווצ א ןבעגעגרעביא יז רע טָאה .טנאה רעד וצ טינ ןעוועג סעּפע םיא זיא ריא טימ
 ףיז רע טָאה ןיילא ןוא ,דרערעטנוא רעד טימ גנודניבראפ יד ןטלאהעג טָאה סָאװ
 ;ןגירשעג ןוא לגרָאג ןיא טרעמאלקעגנייא םיא ךיז ,ץעװָאסעטע ןא ףא ןפרַאװעגפורא

 !סעקשיק עשיטניה יד --
 "עג טינ טָאה רע רָאנ .רעגערט רעד עלעבייל ,טעדנוווראפ ןעוועג ןיוש זיא רע

 עצנאג יד ןוא ָאטעג טצנאג יד ןעיירד ןעמונעג סעּפע ךיז טָאה ּפָאק ןיא .ןיהּוװ טסּוװ
 ןַײז טימ ,דואיעשּפ םענעברָאטשעג םעד טימ סנַײז ןבעל עצנאג סָאד ןוא טלעוו
 "ֹמִא ,ןעיירש וצ טרעהעגפוא טינ טָאה רע .רעדניק יד טימ ןוא בייוו טעגראהרעד
 ;טולב לסיב טצעל ןַײז טימ קידנעייג

 !רעקיטש יז ןופ ןטַײר ךימ טזָאל --
 -ָאסעסע רעד .ץעװַאסעסע םענעגרָאװרעד בלאה א ףא קידנגיל ,ןגירשעג טָאה רע

 ףא טָאה עלעבייל ןוא ,עמָאשענ יד םיוש טימ קידנעייפשסיױא ,טעּפירכעג טָאה ץעוו
 עג םיא ףא טָאה רע .ןגיוא עקידעסימדווערע ענערָאװעג רעסערג טימ טקוקעג םיא
 ;ןגירשעגנַײרא םיא סעכיוק עקידנעייגסיוא טימ ןיוש ןוא טקוק

 ..!סעכאשז ...עלא ...ןגיל עלא ריא טעוװ יוזא טָא --
 טינ ןיוש טָאװ רע .ןעננאגרעד טשינרָאג רעמ ןיוש זיא ןַײזטסוװואב ןייז וצ

 טָאה רע .ךיז םורא יירעסיש יד טרעהעג טינ ןוא קעטייוו םענעגייא םעד טליפעג
 טקוקעג םיא ףא טָאה סָאװ ,ץעוװָאסעסע ןקידנעּפירכ ןרעביא ןגױבעגנָא לָאמאכָאנ ךיז
 לָאמאטימ זיא ץלא ןוא ,םיא ףא ןָאטעג עקארכ א ,קילב-ןטיוט םענרעזייא ןא טימ
 ןבָאה טנעה יד ןוא ,ןָאטעג לאפ א טָאה רע .ןגיוא ענַיז ןופ ןרָאװעג ןדנווושראפ
 ,םעטָא ןטצעל םעד ןבעגעג טָאה רע .ןטַײז עדייב ןיא טײרּפשעגסױא ןיילא םיא ךיז
 -עגפוא ןבילבעג זיא ןוא טעּפעשטראפ סעּפע ןיא ךיז ,קידנלאפ ,טָאה ּפָאק רעד ןוא
 ,טכאלש יד קידנקוקוצ ,רעקידעבעל א יו ןביוה

 ,טעועטארעגסיורא ןבָאה רעלדנעטשפוא יד סָאװ ,רעדניק יד טימ ןעיורפ יד
 טרָא םעד וצ .שינעטלעהאב א ןיא ןרָאװעג טריפעגקעווא טכאלש ןטימניא ןענַײז
 יז ,ןטאדלָאס עשישטַײד סעּפורג עַײנ ןעמוקרעטנוא ןעמונעג ןבָאה טכאלש רעד ןופ
 -ָאטװא טעשטראטסעג ןבָאה רעכַײב יד ףא ,סרעפראוונליוק עטכַײל ןגָארטעג ןבָאה
 זיא רעלדנעטשפוא ידי .סעטאנארג ןעגנאהעגּפָארא ןעניַיז ןעלטראג יד ןופ ןוא ,ןטאמ
 עקיצנייא סָאד ןעוועג זיא עדאקיראב יד ?ןיהּוװ רעבָא .ןטערטּפָא ןעמוקעגסיוא
 ןטערטּפָא .ןצישאב טנַאקעג ךיז רעלדנעטשפוא יד ןבָאה םיא רעטניה סָאװ ,טרָא
 יד ןגיל סע ּוװ ,ןשינעטלעהאב יד ןיא ,ךיז ךָאנ עניוס םעד ןריפ -- טיײטאב טָאה
 ,רעדניק ןוא ןעיורפ עטעוועטארעג יד ךיז ןעניפעג סע וװ ,עקנארק

 -- ןשטנעמ ןיא ייס ,רעװעג ןיא ייס -- גָאװרעביא םעד ּוװ ,טֹרֵא םעד וצ
 -עמלאק ןָאפ ןָאראב םעד טרעטנעענרעד ךיז טָאה ,סעצװָאסעסע יד טאהעג ןבָאה
 םעד וצ טקנופ"עדנאמָאק ןַײז ןגָארטעגרעביא טָאה ןָאראב רעד .ןיזומיל סיד
 ןוא סע-סע ןופ טגיילאב ןעוועג זיא רעקנוב רעקניניילק רעד ןעוו ,טלמעד טנָארּפ
 ךיז טָאה רע .טעָארדעג טינ ןיוש לארענעג-קיזומ ןקיזָאד םעד טָאה ראפעג ןייק
 רע .ָאטעג ןיא דלעפטכאלש םעד ףא ןגיוא ענענייא ענַייז טימ ןָאט קוק א ןסירעג
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 -עגסיוא ,רעלדנעטשפוא עטעגראהעגסיוא רעטרעדנוה ןעזרעד טכירעג ךיז טָאה
 סע-סע יד סָאװ ,ןעיורפ ןוא רעדניק ענעסָאשרעד יד ןופ סרעּפרעק יד טימ עטשימ
 טכירעג ץלא סָאד ךיז טָאה רע -- ,ןשינעטלעהאב יד ןופ טּפעלשעגסיױרא ןבָאה
 רע סָאװ ,טרָאּפאר םוצ ךיז אב סע ןריטָאנראפ ןוא ןגיוא ענעגייא ענייז טימ ןעז
 -רעכיז רעד טימ ןעגנאגעג ןיוש זיא רע --- ,ןילרעב ןייק ןקישּפָא ןבילקעג ךיז טָאה
 ץוכ ןוא טיוט זיא דלעפ סָאד ןעוו ,טכאלש רעטקידנעעג ןעגנולעג א ךָאנ יו ,טַײק
 ךיוא ךיז זיא ןטיה ןוא ןָאט וצ סָאװ ָאטינ רָאג זיא םיגוראה סעניוס םעד ןטכאבָאאב
 .סָאװ וצ ָאטינ

 .סעקסאק ןרעגלאוו ךיז ןעזרעד רע טָאה ,ןישאמ רעד ןופ קידנעייגסיורא רָאנ
 -ייא .קורב ןרעביא טעזױּפעג קידנצכערק ןבָאה סעצווָאסעסע עטעדנוווראפ-טיוט
 ,טליּפשעג טָאה קיזומ יד .ןעמּוװשעג ןטלָאװ ייז יװ ,עקידנזאנ ןגעלעג ןענַײז עקינ
 -סיורא ןסייהעג טָאה יז ןלעטשּפָא .טייקכעלגעמ ןייק ןעוועג טינ זיא יז ןלעטשּפָא
 רענעטָאשעגּפָא רעד ,סאג רעד רעביא ןעגנאגעג זיא רע .גיז םעניא לפייווצ ןפור
 ןופ ןרוטנָאק יד ןליישסיוא ןעמונעג ןיוש ךיז ןבָאה טייוו רעד ןופ .םיגוראה טימ
 עּפורג ןַײז עדנאמָאק א ןבעגעגּפָא רעדנאסקעלא טָאה טלמעד ןוא ,עדאקיראב רעד
 עטעדנּוװראפ יד טריפעגסיורא ןעמ טָאה ץוש רעייז רעטנוא סָאװ ,רעלדנעטשפוא
 :רעקנוב םעד וצ סעצווָאסעסע יד טזָאלעגוצ טינ ןוא

 !טניה עשיטסישאפ יד רעביא רעייפ ---
 -ראפ ךָאנ טָאה רעלדנעטשפוא יד ןופ רערעדעי סָאװ ,ןליוק עטצעל יד טימ ןוא

 ,טכאלש יד טיַינאב ייז ןבָאה ,טגָאמ
 ּוװ ,ןענאטשראפ טינ טָאה רע .ןריולראפ ךיז טָאה ידעמלאק ןָאפ ןָאראב רעד

 .זיא רע
 ןופ רעּפעלש עטעגראהעגסיוא יד זא ,ךיז טקיש ?רעַײפ א טנפעעג סע טָאה רעוו

 -עגנָא טָאה רע ?ידעמלאק ןָאפ ןָאראב םעד ,םיא טייהרעטיוט ןסישאב ָאטעג רעד
 -עגנייא ןא ןוא ןעַײרדניא ןגיובעגנַײא ךיז טָאה רע .שינעטלעהאב א ןכוז ןביוה
 טָאה ןישאמ רעד וצ געוו םעד רָאנ .ןישאמ רעד וצ קירוצ ןפיול ןעמונעג רענעגיוב
 א ןבָאה רעלדנעטשפוא יד סָאװ ,עטאנארג ענעסירעגפוא ןא טלעטשראפ םיא

 -כיר רעטרעקראפ רעד ןיא ןָאטעג זָאל א ךיז טָאה רע .םיא ןיא ןָאטעג רעדיילש

 ןצנאגניא ךיז רע טָאה קילבנגיוא ןייא ןיא .דרע רעד ףא טנעה יד טימ ןיוש גנוט
 טָאה רע .ערָאנ יד ןריולראפ טָאה סָאװ ,עייכ עטגָאיעגסיורא ןא יוװ ,טרעטנַאלּפראפ
 עמ יוװ ,שרעדנא טינ .עניוס רעד זיא ּוװ ןוא ענַײז ןענַײז ּוװ ,ןעזעג טינ קערש ןופ
 ןטרעּפרעקראפ טשרעמיולק םעד טָא ףא ,רעהא טראנראפ קיניזטסּוװאב םיא טָאה
 ןביירשרעטנוא לָאז ,ידעמלאק ןָאפ ןָאראב רעד ,רע זא --- ,רערויפ םענופ םיורט
 רענייר-ןדִיי רעד ןופ לטַײז ַײנ א ןענעפעפוא ןוא ָאטעג רעד ןופ לטַײז עטצעל סָאד
 .ןיהּוװ ןעוועג טינ זיא ןפיול .םיא םורא ןסירעג ךיז ןבָאה סעטאנארג ,עשראוו טָאטש
 -רעדנאנאפ ךיז ןבָאה ,טכאלש ןיא ןעוועג ןענַײז סָאװ ,רעלדנעטשפוא עקיצניװ יד
 ןופ ןבלעוועג יד ןיא ,סעטאיצאפ יד ןופ סעשינ יד ןיא ,ןפיוה יד רעביא ןפרָאװעג

 ןטלאהעג יז ןבָאה םיא ןיא סָאװ ,זיירק א טעדליבעג םוראיוזא ןבָאה ןוא רעכעה יד
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 טגלַאפראפ'ס ןענאוונופ ,ןעזעג טינ ןבָאה ןשטַײד יד .סעצוװָאסעסע עקשטיט עצנאג יד
 -טקניּפ טריסערדא ןעוועג זיא ןָארטאּפ רענעסָאשעגסיױא רעדעי רָאנ .רעיײפ סָאד יז
 -טגסיוא ןעגַיײז רעלדנעטשפוא יד ןופ ןַארטאּפ םענעסַאשעגסיױא ןדעי ףא ןוא .ךעל
 ,ןיירא טַײקטסוּפ רעד ןיא ןליוק עשישטיַײד רעטרעדנוה ןרָאװעג טכארב

 יד ךיז טָאה ןיילא רע .רעדנאסקעלא טריפעגנָא טָאה טכאלש רעקיזָאד רעד טימ
 ,טנעוו ענעכַארבעגנַײא קיטראלקניוו ייווצ ןופ בלעוועג א ןיא ןענופעג טַײצ עצנאג
 םיא .רעַײפ ןַײז טריפעג ןטרָאד ןופ ןוא ,טסענ-לקניוו א טעדליבעגסיוא ןבָאה סָאװ
 ןגיוא יד ןיא ןָאטעג ףרָאװ א םיא ךיז טָאה'ס ןעוו ןוא .ןעזעגסיורא טינ ןעמ טָאה
 ץוכ ,רע טָאה --- ,טַײז ןיא טַײז ןופ ךיז טפראוו רע יו ,טסאג רעטלעטשעגכיוה רעד
 -טגסיוא םעד ,רושטש םענעסעהפעגּפָא ןסיורג םעד טָא וצ לקע טליפרעד ךיוא ,עניס
 -ישטשאילוח רעטצעל רעד ףא ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןטנעמוזָאּפ ענעדיישראפ ןיא ןטצוּפ
 לָאז'ס ,רעמזעלק עשישטַײד יד טריפעגטימ ךיז טימ רע טָאה סָאד .ָאטעג רעד ןופ ענ
 ךָאנ טָאה סָאװ ,טולב ןטצעל םענופ ,טולב םענופ ןסינעג וצ רעכעליירפ ןַײז םיא
 -אב םעד ,ךעליירפ םיא ןכאמ ייז .רעמזעלק יד ,ןליּפש יז .ָאטעג רעד ןיא ןסָאלפעג
 ,טנכערעגסיוא טינ רע טָאה דנאטשרעדיוו ףא .קיזומ יד ןַײא טינ םיא טייג'ס .ןָאר
 ,ןיא רע .ָאטעג ןיא ,רעהא ןעמוקעג רע זיא דנאטשרעדיװ םעד ןכערב וצ ףא טינ
 םעד לויטש עקיטריבעגכיוה ענַײז טימ ןענעמסאכרעטנוא ןעמוקעג ,ךעלניישראוו
 -סיוא יד רעביא ןטלאהענּפָא טָאה ךַײר עטירד עשישטייד סָאד סָאװ ,גיז םעד .גיז
 יד ןוא ,קיזומ יד ,טליּפש יז .ָאטעג רעד ןופ ןדִיי עטרעצעגסיוא ןוא עטקיטולבעג
 ראפ ןלָאצאב סָאװ-סעּפע טימ ךָאד ןפראד ייז ,רעקנוב םוצ ךיז ןסיײר סעצווָאסעסע
 -טיורא שטָאכ יז ןלָאז ,טנדרָאעגניײא ייז ראפ טָאה ןָאראב רעד סָאװ ,גנורעַײפ רעד
 ,רעדניק עניילק -- ןַײז לָאז .ןעיורפ יד --- ןַײז לָאז .םינייקז יד ןטרָאד ןופ ןּפעלש
 רעד .ןָאראב םעד ןגָארטרעטנוא ןעייפָארט עקיזָאד יד ןלעװ ייז .ןעמוזעמ --- רעכָא
 ,ךָאד טליּפש קיוומ יד .טאוורעזער םענופ ןבַײרשוצּפָארא סָאװ ןבָאה טעװ ןָאראב

 ,טכאלש רעד טימ ןָא טריפ רע זא ,ןסעגראפ עלַײװ א ףא טָאה רעדנאסקעלא ןוא
 ,לארענעג רעד .ןליפעג ענַײז רעביא סושער םעד ןריולראפ רע טָאה עלַײװ א ףא
 יד רעביא טולב םעד טימ ,ָאטעג ןיא קיזומ רעד טימ ידעמלאק ןָאפ ןָאראב רעד
 םיא טָאה םענייניא ץלא סָאד --- ,רעקנוב םענופ עטּפעלשעג ,רעדניק יד טימ ,ןסאג
 -ָארבעגנַײא יד ,ךיז טכוד ,ןענַײז סע .גנוקיטסעפראפ ןַײז ןופ ןָאטעג סיורא סיר א
 -נעמאזוצ ןצנאג םעד רעביא ןוא .ןעגנאגעגרעדנאנאפ ןיילא ךיז טנעוו ייווצ ענעכ
 רעטציא ןעזעג רעדנאסקעלא טָאה רעלדנעטשפוא יד ןוא סע-סע יד ןופ רעגלאוו
 רענַאיצקא םעד ,עיצקא רעד ןופ רעריפנָא םעד ,לארענעג םענופ קעגעד ןכיוה םעד
 ףָארב םענופ רעמיטנגייא ןקיטפניקוצ םעד ,ָאטעג ןיא ךיז טסיג סָאװ ,טולב םעד ןופ
 ענערָאװעג-װערַאכ יד ןיא ךָאנ טעִילט סָאװ ,סטוג-ןוא-בָאה ןעמערָא םעד ןופ ןוא
 סָאװ ,םעד ,ןעגנומענרעטנוא עשידִיי יד ןופ שעריוי םעד ןוא ,ָאטעג רעד ןופ רעזַײה
 טינ םענייק רעמ ןוא םיא --- ,סעווָאמאה-ךעלאמ םעד טימ סאכאדאי ןגָאלשעג טָאה
 ,גנוקיטסעפראפ ןַײז ןופ סיורא זיא רע ןוא ,רעדנאסקעלא ןעזעג טָאה
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 רעד ןיא ןביוהעגפוא ,טאמָאטוװא ןא טימ יוועלראב ןפָאלעגכרוד זיא םיא ייבראפ
 ןקיזָאד םעד טימ .ץעװַאסעסע ןטעגראהרעד א ןופ טאמָאטװא ןשישטַײד א טימ ,ךייה
 םיא ןוא ץעוװַָאסעסע םאב ןסירעגסיורא טָאה רע סָאװ ,טאמָאטװא םענייפָארט
 ןטימניא רידנאמָאק ןַײז טריטוילאס יוועלראב טָאה ,טרָא ןפא טכאמעג טכערוצ
 ,טכאלש רעד

 םעד ץוכ ,קילבנגיוא םענעי ןיא ןעזעג טינ טשינרָאג טָאה רעדנאסקעלא רָאנ
 -סישאפ יד טימ סענָאגָאּפ עקסלארענעג יד ןיא ראמָאנָאּפ ןקידסעוװָאמאה-ךעלאמ
 ,סטכער טינ ,סקניל טינ --- סודארג ןייא ןייק ףא קידנכַײװּפָא טינ .סעקצאצ עשיט
 ףא טכא ןייק קידנגייל טינ ,טכעפעג סָאד ןעגנולשעגנַײא ןגיוא יד טימ רע טָאה
 טערב-ליצ ןַײז ,ןגיטשעג ץעגרע ןוא ןיילא ךיז ןופ יוװ סיורא זיא רע .ראפעג רעד
 םענופ ןטנעמוזָאּפ ענעדלָאג יד ,לארענעג םענופ קענעד רעכיוה רעד ןעוועג זיא
 רָאפ טמוק סע סָאװ ןוא סטכער ךיז טוט סע סָאװ ,טקרעמאב טינ טָאה רע .ןָאראב
 רע טָאה טָא .קענעד ןקסלארענעג םעד גיוא ןופ טזָאלעגסיױרא טינ טָאה רע ,סקניל
 יא םיא ךָאנ טגָאיעג ךיז טָאה רעדנאסקעלא .,ןדנוושראפ רע זיא טָא .ןזיוואב ךיז
 ייבראפ ןגיולפעג ןענַײז ןליוק .טאמָאטװא ןטימ יא ,םעטָא ןטימ יא ,ןגיוא יד טימ
 יז זא ,רעדיינ א ןבעגעג ןטלָאװ ייז יו טקנוּפ .טלעטשעגּפָא טינ םיא ןבָאה ייז .םיא
 ךיז ייז ןבָאה .ףוראב ןַײז ןָאטעגּפָא ןבָאה טינ טעװ רע זיב ,ןקידעש טינ םיא ןלעוו
 טכיײרטשעגרעטנוא רָאנ ןוא ,ןגיולפעגייבראפ ןענַיז ןוא ,ןליוק יד ,טציירקעגרעביא
 עטלעטשעגקעווא ןרעדנא םוצ סנייא טנעָאנ ,עלָאמש יד טימ םענָאּפ שּפיה ןייז
 א טרעיודעג טָאה'ס יצ ,ןעמיטשאב טנָאקעג טינ ןיילא טָאה רעדנאסקעלא ,ןגיוא
 -נגיוא םעד טָא ןיא םיא ראפ ןעגנאגעגכרוד זיא ץלא רָאנ ,ןבעל ץנאג א יצ ,עגער
 -כערעג ריא טימ ,ָאטעג רעצנאג רעד ןופ סעכיוק יד טימ ךיז טָאה רע ןעוו ,קילּב
 טיוט ריא טימ ,רעיורט ריא טימ ןוא ןַײּפ ריא טימ ,דלושמוא ריא טימ ןוא טַײקיט
 טימ לארענעג םעד ףא ןרעקנאראפ טפראדאב טַײקכעלברעטשמוא ריא טימ ןוא
 א יז טָאה טָא .עגער עכעלקילג יד ,יז זיא טָא --- ןוא ,טאמָאטװא םענופ רער רעד
 טָא .טרעזאכעגרעביא לָאמ עמעלטצ ךיז טָאה סָאװ ,רעייפ קיטש א טימ ןָאטעג ץילב
 ,לארעגעג רעד .ךליהּפָא ןא טימ ןוא ךליה ןקידלקיצ א טימ ןָאטעג רענוד א יז טָאה
 ןטצעל םוצ .דרע רעד ףא ןָאטעג ךירק ןטצעל םעד טָאה ידעמלאק ןָאפ ןָאראב רעד
 -זָאלב עטעשויעצ יד רעטנוא ָאטעג רעד רעביא גיז סדנאלשטַײד טצנאטעגסיוא לָאמ
 ךרוד ןעגנאגעגכרוד זיא עירעס-טאמָאטװא עצנאג א ,ןטנאידעמָאק ענַײז ןופ ןשראמ
 -עבארעגנָא טימ ,סעקשיק עטעװעבארעגנָא טימ ןטסאק ןטכאמראפ א ךרוד יוװ ,םיא
 יד ,ןעגנאגעגכרוד זיא יז .רעבעל-ןוא-גנול עטעוװעבארעגנָא טימ ,טולב טעוו
 ךיז קידנטלאהראפ טינ ,ןקור םעד ךרוד סיורא זיא ןוא ךרוד ןוא ךרוד ףא ,עירעס
 ןא ,םיא ןבָאה טעצװָאסעסע יד .בַײל ןטעפ ,ןטנדָאלפעגנָא ןקסלארענעג םעד ןיא
 -אמ רעד וצ ןגָארטעגּפָא ןוא ןביוהעגפוא ,ןגיוא עטזָאלגראפ טימ ,ןטמירקעגרעביא
 . יד ןופ ןּפיל יד ןסירעגּפָא טינ ןבָאה סרעזָאלב יד ,טליּפשעג טָאה קיזומ יד ,ןיש
 ןַאראב םעד .עַיװעל א יצ דאראּפ א -- ןעגנאגעגנָא טינ זיא ייז .ךעלקסיּפ ענעשעמ
 ןופ ןּפעלש טזָאלעג ךיז טָאה רע .ןעגנאגעגנָא טינ ךיוא ןיוש סע זיא ידעמלאק ןָאפ

504 



 זיא ךיוב רעקסלארענעג רעד .ןעגנאהעגכָאנ םיא ןענַײז טנעה יד .סעצווָאסעסע יד
 ןעמוקעג רע זיא ריא ןיא סָאװ ,לעניש רעכעליורג ןַײז טימ טקעדעגרעביא ןעוועג
 ןזיוואב טיג טָאה רעדנאטקעלא ןוא .עידעגארטדָאטעג רעד ןופ טקא ןטצע? םעד ףא
 "נָא ךיז ןזיוואב טינ טָאה רע ,ןעמוקעגרַאפ זיא סָאװ ,םעד ןיא ךיז ןגייצרעביא וצ
 -עגּפָא ןבָאה ןטַײז עדייב ןופ ןליוק ייווצ יו ,טאמָאטוװא םענופ ךליח ןטימ ןעקגירט
 .דרע-ָאטעג רעטקיטולבעגסיוא רעד ףא ןָאטעג לאפ א טָאה רע .ץראה ןַײז טלעטש
 רענייק טָאה'ס .ריא וצ טעילוטעגוצ ךיז ןוא ןעמונעגמורא טייחרעטיוט יז טָאה רע
 ,ןעגנערבסיורא טרָאװ ןייק ןזיוואב טינ טָאה רע .ץכערק ןייק םיא ןופ טרעהעג טינ
 ןצעמע ץלא ךָאנ טלָאװ סע יװ ,טרעדנוווראפ לסיב א ןעזעגסיוא טָאה םענָאּפ ןַײז
 ןַיז יו ,םעד ךָאנ ור ןייק םענָאּפ סרעדנאטקעלא ףא ןעמוקעג טינ זיס .טכוזעג
 -עגכרוד םעד רעביא טקוקעג רע טָאה טייהרעטיוט .טלעטשענּפָא ךיז טָאה ץראה
 ןוא .טַײז רעשירא רעד וצ .רעטַײװ -- לארענעג ןטרעגלאוועגמוא ןוא םענעסָאש
 -וקעג טינ טימ ,ןטרעדנוווראפ א ,םעניוזא ןוא .טסענ-רעקנעה רעד וצ -- רעטַײוװ
 םירייוואכ רָאּפ א ךָאנ טימ ןסָאנ טָאה ,םענָאּפ ןכעלגעוואבמוא םעד ףא ור רענעמ
 ,יירעקורד רעד ןיא --- ןטרָאד ןופ ןוא רעקנוב ןיא ןרעדנאסקעלא ןגָארטעגּפָארא
 ,יוועלראב ךיז ףא ןעמונעג טָאה עדנאמָאק יד ןוא ,ןָאפ רעד טימ טקעדעגוצ םיא

 ערעדנוזאב ףא ןוא רעטרע ערעדנוזאב ןיא טכאלש יד טרעיודעג טָאה געט ַײרד
 | .ָאטעג רעד ןופ ןסאג

 .רעדיוו ןזיוועגסיורא ָאטעג רעד ןופ ןייטש רעדעי טָאה דנאנאכָאנ געט ירד
 ,דנאטש

 ךעלטנַײפ ןסָאגעג ךיז טָאה ָאטעג רעד ןופ ןסאג-לװָא עטקינַײּפעגסױא יד ףא
 -עּפ עכעלטנייפ טרעגלאוועג ךיז ןבָאה ָאטעג רעד ןופ ןטקנוּפ-ץיירק יד ףא .טולב
 םוצ טליפרעד ךיז טָאה טכאלש רעקיזָאד רעד ןיא רעמענלײטנָא רעדעי .םירָאג
 א .שטנעמ רעיירפ א שינעקנעפעגדָאטעג ןופ טַײצ רעצנאג רעד ראפ לֶאמ ןטשרע
 -אב ךיז טָאה ָאטעג רעד רעביא .ּפָאק םענעביוהעגפוא ןא טימ רעפמעק א .טאדלָאס
 -עג ןענייז ייז .ךייה רעד ןיא דעכאּפ ןָא טקוקעג ןבָאה רעלדנעטשפוא .למיה ןזיוו
 -ראהרעד ןופ רָאנ טינ םאט םעד טליפרעד ןבָאה ייז .רעכיז ןסאג יד רעביא ןעגנאג
 -עג קנורט א ןבָאה ייז .ןענעגראה ןופ .ךיז ןגָאלש ןופ ,טכאלש ןופ רָאנ ,ןרעו טעג
 רָאנ ,ןלאפ ןופ רָאנ טינ םאט םעד טליפרעד ןבָאה ייז .קנארטעג-עמָאקענ סָאד ןָאט
 שרוווג .טלגילפאב ןוא טכַײלגעגסיױא .ןביוהעגפוא ייז טָאה'ס ןוא .ןרעגלאוומוא ןופ
 טימ .דנאטשרעדיוו ןיא ענעריובעג ,ערוווג .רענייב ערעייז ןופ ןָאטעג ראַּפש א טָאה
 -ןראה עשישטייד יד טלייצעג ייז ןבָאה עדריוו רענעגייא ראפ רעפמעק ןופ ץלָאטש
 .אטעג ןופ ןסאג יד רעביא טרעגלאוועצ ןגעלעג ןענַיז סָאװ ,םיג

 רעלדנעטשפוא יד ןופ םיגוראה יד ןעמארּפָא טימ טקיטפעשאב ןעוועג זיא ןסָאג
 -עגרעביא ןבָאה סעצווָאסעסע יד סָאװ ,רעוועג סָאד -- ןעײפָארט יד ןביילקפוא ןוא
 לקיטש ןדעי וצ ,סקיב רעדעי וצ טדערעג טָאה רע .רעצעלּפ-טכאלש יד ףא טזָאל
 עקילייה עקיזָאד יד ןָאטעג ןבָאה סָאװ ,רעלדנעטשפוא יד ןוא .רעדנוזאב רעוועג
 ;טירָאגעּפ עשיסעסע יד ףא קידנעלטַײט ,טרעלקרעד רע טָאה ,טעברא
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 ףופ ךַײלג ייז טָאה ,עטָאלב ןיא סעדרָאמ יד טימ ,טייהרעקידנגיל ,יוזא טָא --
 טנַאקעג ןעוועג ייז ןטלָאװ רימ ןוא .ָאטעג יד ןעזרעד ןעוועג טפראדאב לָאמ ןטשרע
 ענעסָאשעגכרוד יד טימ ןעמיווש יוזא טָא ,טציא יוװ ,טייהרעקידנגיל ,יוזא ,ןעגניווצ
 -ייוו טימ ןַײז לָאז .ןעוועג רימ ןענַײז ןאמ טנזיוט טרעדנוה סקעז ...ףורא סנטניה
 ,ךיוא רעבַײװ ךיז ןגָאלש -- ףראד עמ זא .סנייצלא .רעדניק טימ ןַײז לָאז .רעב
 גיוו א יז ןוא סקיב א ןביוהעגפוא ,טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע --- .ךיוא רעדניק ןוא
 ;טנאה רעד ןיא ןָאטעג

 ץעגרע ךיז טָאה ריא ,יסָאװ ?אה .ןרידאנערג ןייק טינ ךיוא ךָאד טַײז ריא ---
 -סיורא ךיז טָאה ,טווּורּפעג ךיז טָאה עמ זא ,ךָאד ריא טעז ?עקינכעט יד טנרעלעג
 עליוה טימ ןוא ,טניה עשיטסישאפ יד ןופ רעגרע טינ ךיז ןגָאלש רימ זא ,ןזיוועג
 ידעמלאק ןָאפ ןָאראב ןייא טינ טלָאװ ,ייז יו ,רעוועג ןבָאה ךָאנ ןלָאז רימ ןעוו .טנעה
 ןעגנערבּפָארא ןעוועג עליפא רע לָאז .ףורא טלאּפש ןטימ ןכַארקעג ָאד זדנוא אב
 | ,ןיילא רעמזעלק סרעלטיה

 -ראפ ךיז טָאה ,ןעיײפָארט יד ןבַײלקפיונוצ ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא
 ;ןיילא ךיז יא ,ןעמעלא יא ןעמוקסיוא לָאז'ס ,יוזא ןָאטעג גערפ א ןוא טכארט

 רימ ןבָאה סָאװראפ ?טצארקעגסיוא טעּפש יוזא ךיז רימ ןבָאה עשז סָאװראפ ---|
 סָאװראפ ?טנזיוט טרעדנוה סקעז ןעוועג ןענַיז רימ ןעוו ,טלמעד טוװורּפעג טינ ךיז
 טלעוו א ןעליוקסיוא ןוא עקטאי א טָאטש א ןופ ןכאמ לָאז עמ זא ,טזָאלרעד רימ ןבָאה
 ןיא ...טלָאװעג רָאנ ןבָאה רעדרעמ יד יוזאיוו ןוא ןעוו ...יירפ-ןוא-קנארפ ןדִיי טימ
 -ניק .ןלָאטיּפש יד ןיא ןוא םישַארדעמעטָאב יד ןיא .סאג רעד ףא ןוא רעביטש יד
 .טראנענּפָא ןוא .עמָאשענ רעד ןיא ןגיּפשעגנָא ןוא טעליוקעגסיוא ,םינייקז ןוא רעד
 ,רעטרע ערעדנא ןיא ןריפרעבירא םעד טימ טראנעגּפָא .טעברא טימ טראנעגּפָא
 -עש סענושעמ-עסימ עלא ןוא זאג .םירָאװק ןוא רעכירג :סנייא --- םוטעמוא ןוא
 ?טראוועג גנאל יוזא רימ ןבָאה סָאװראפ ...םעליועב

 זא -- ,רעטייווצ א ןפורעגּפָא ךיז טָאה --- ,ןדייר וצ ןאראפ טציא זיא סָאװ --
 ..קלָאפ ץנאג א ראפ ןטסיירט ךיז ןוא עלייווענ אזא ףא ןקוק ףראד עמ

 ;ןבירעצ טכַײל סע ןוא עינָאלד רעד ןיא ןָאטעג ַײּפש א טָאה רע
 טימ רָאנ טינ ךיז ןעמענראפ רימ זא ,לָאמ ןייא שטָאכ ייז ןזַײװ רימ ןעוו ---

 ...טָאג ףא רָאנ טינ ךיז ןזָאלראפ רימ זא ,*לעָארסיי-אמש,

 ןוא ,ערּוװק וצ טכארבעג יז ,סאג רעד ןופ םיגוראה יד טמארענּפָא טָאה עמ

 רענעפָא רעטשרע רעד ןופ ןעלקאכאס טכאמעג ןעמ טָאה דרערעטנוא רעד ןיא

 :טלעפ סע רעוו ,טנכערעגרעביא ןוא טנכערעג טָאה'מ .גנוטערטסיורא

 "עמ טנבשזעכעג טָאה -- ,ןדִיי טנזױט קיצפופ טרעדנוה ריפ ןלעפ סע --

 ךיז ןבָאה לפיוו ..קלָאפ ץנאג א ןופ יימרא ןא ..ןיילא ָאטעג רעד ןיא -- ,קעט

 ?עינאּפש ןיא ןגָאלשעג עכלעזא

 יד זא ,סנעמיר טימ טרוגעגנָא סעקראניראמ יד זיולב ,עשָאבלאה רעליוויצ ןיא

 ןעזעגסיוא רעלדרערעטנוא יד ןבָאה ,ןטלאה וצ סָאװ ןיא ןבָאה ךיז ןלָאז סעטאנארג
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 רעיידראווגטיור יד טנַאמרעד ךעליוה רעייז טימ ןבָאה ייז .עידראווג-סקלָאפ א יוװ
 רעד ןיא .געט-רעבאיטקָא עסיורג יד ןיא דנאלסור ןיא גירקרעגריב םעד סייב
 -ראפ רעמ .רעגניי יא ,רעטלע יא ןרָאװעג ייז ןופ רערעדעי זיא טכאלש רעקיזָאד
 סָאװ ,לֵא רעד ןעזעגנָא רעטעליוב ךיז טָאה ייז ןופ ןדעי ףא .ךעלנעמ רעמ ןוא טגרָאז
 טימ רָאנ ,סעכיוק עטצעל יד טימ םיא ןגָארט ייז סָאװ ןוא ןעמונעג ךיז ףא ןבָאה ייז
 ,דעוװַאק ןטסערג םעד

 -עגניירא ,ליומ בלאה א טימ יװ ,טקאהענּפָא טָאה -- ,רעוועג טלעפ עס --
 ,לעוועג --- ,ןסָאנ טלעטש

 ;ןבעגעגוצ ,קידנעייז םיקסאמ ,ןוא טרעהעגסיוא טָאה שועדאט
 "רעביא רע טָאה -- ,רעדנאסקעלא ...רעדנאסקעלא ןלעפ זדנוא טעװ טציא --

 ןיוש ךיז ךיוא ,סיוא טזַײװ ,זיא ןעדגיוו ףא ...ןוא ...עגיטסירכ ןוא -- ,טרעזאכעג
 ..ןטּפיר וצ סָאװ ָאטינ

 טנאּפשעג רע טָאה ,טזָאלעגּפָארא ּפָאק םעד ןוא ןקור ןפא טגיילראפ טנעה יד
 ןָאטעג גָאז א ,טנַאמרעד סעּפע ןיא ךיז טלָאװ רע יװ ןֹוא רעמיצ ןרעביא

 ערעזדנוא גנוטערטסיורא יד זדנוא טעװ ,ןעניימ ןעמ ףראד ,רָאטאנרעבוג רעד --
 ,..ןגייוושראפ טינ

 זיא'ס ּוװ ,עשינ רעד וצ ןעגנאגעגוצ רע זיא ,רעמיצ ןרעביא יוזא קידנענאּפש
 -סיוא ךיז טָאה םיא ,ריא וצ ןגיובעגנָא ךיז טָאה רע .עיסאט ןגעלעג עטעדנוווראפ א
 -ענמוא רעדיוו ךיז רע טָאה ךַײלג ןוא ,סעּפע טגָאז יז זא ,טרעביפ יז זא ,טכאדעג
 ;קנאזעג ןַײז וצ טרעק

 טימ ךיז ןענעכערּפָא ףא ןעלטימ ערטסקע ןעמענָא סיוועג ראפ טעװ רע --
 ,ןעקנעש טינ זדנוא רע טעװ רעמזעלק יד טימ ידעמלאק ןָאראב םעד ...זדנוא

 ,טרעביפעג טָאה יז .לָאק סעיסאט טרעהרעד ךעלקירדסיוא ךיז טָאה'ס
 ,רעהעג סָאד טגנערטשעגנָא ןבָאה עֶלא
 טפלעה אקסוָאמָאליוא ...קסוָאמָאדא ןייק ןרָאפרעבירא טעװ שטיװָאשוריײג ... --

 ,,טינ זדנוא
 :טקוקעגרעביא ךיז ןבָאה רעלדרערעטנוא יד
 ,ןָאטעג גָאז א ליטש ןסָאנ טָאה -- ,ץיח ןופ טדער יז --
 ...קעטייוו ןופ זיא'ס .,.ץיה ןופ טיג זיא'ט ---
 רָאנ .ךָאנ טגָאז יז סָאװ ,ןרעה טלָאװעג טָאה עמ .ליטש ןעוועג זיא עלַײװ א

 ךיז ןופ טָאה יז .סנטסאק רָאּפ יד ןופ רעגעלעג ןפא טיירדעג זיולב ךיז טָאה עיסאט
 -נענעפעפוא טינ ,ןָאטעג גָאז א רעדיוו םעצולּפ ןוא קעדוצ םעד טרעדַײלשעגּפָארא
 | ;ןגיוא יד קיד

 ...סעיסענ יד ןדיימסיוא ןָאק עמ ביוא ...ןיזאג ןיא שטיווָאכאוועט ,ןאמגיראה --
 ..ןָאט טינ קוק ןייק עליפא טעװ רענייק

 ;טנאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ א טָאה קעטעמ
 טמוק .ץיה יד ןייגרעביא ריא טעװ עס .ריא רעביא ןייטש טינ ףראד עמ --

 ,.ורוצ יז טזָאל ...שיט םוצ
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 ןבָאה ךָאד ןוא --- ,ןקור ןפא טנעה יד טלטייקראפ רעדיוו שוטדאט טָאה -- ,ָאי --
 -ראפ ךיז ןעגניווצ ייז טעװ סָאװ ,סניוזא ןייטשראפ וצ סעּפע ןבעגעג ייז רימ
 ,ךיוא ןיילא רָאטאנרעבוג םעד ןוא ...ןטכארט

 ;,טרעביפעג טָאה עיסאט +וװ ,עשינ רעד וצ קידנקוק ,טָאה --- ,רָאלק זיא'ס ---
 טאמיק ןרָאלראפ טָאה ָאטעג יד יוװ םעד ךָאנ ,טציא זא -- ,קעטעמ ןפורעגנָא ךיז
 טימ ...סעמע ןא ףא ןבעל ריא ןָא טשרע ךיז טבייה ,טגָאמראפ טָאה יז סָאװ ,ץלא
 ןיא לָאז טכאלש עקיזָאד יד יװ ןוא ..עדריו טימ ןוא קנאדעג טימ ןוא ןיז
 ,םעד ןופ ןעמיס רעטשרע רעד ךָאד יז זיא ,קירעיורט זדנוא ראפ ןַײז טינ לקאכאס
 טלעטש ָאטעג יד זא .ןבעגעגרעטנוא טינ ךיז טָאה ָאטעג יד זא .טבעל ָאטעג יד זא
 ,ןישאמ-סנגוטכינראפ רעשיטסישאפ רעצנאג רעד ןגעק ךיז

 -מוא ךיז ןוא ןעיסאט טקעדעגוצ קיטכיזרָאפ ,עשינ רעד וצ ןעגנאגעגוצ זיא רע
 ;שיט םוצ טרעקעג

 זיאס .רעליטש לסיב א ריא אב זיא םעטָא רעד ,ןרָאװעג ןפָאלשנא זיא יז --
 -וועעז ָאטעג יד זיא טכאלש רעקיזָאד רעד ןיא ...רעטכַײל לסיב א ,ךיז טכאד ,ריא
 -אטשראפ סעּפע ןוא ,ןיילא ךיז ךיוא ןעזרעד יז טָאה עניוס םעד ץוכ .ןרָאװעג קיד
 יװ טינ .עכַײלג ןגעק עכַײלג יוװ .ךיז ןגָאלש ןופ םאט םעד טליפרעד טָאה יז .ןענ
 | ,רעקנעה יד ןגעק רעבלעק ענעדנובעג

 :שיט ןיא טנעה עדייב טימ ןָאטעג ןָא ראּפש א ךיז טָאה רע
 ,דנאטשפוא םוצ עיציטעּפער רעזדנוא זיא סָאד --
 רע סָאװ ,םעד ץוכ יװ ,ןקעטעמ וצ םענָאּפ סָאד ןגיוצעגסיוא ןטלאהעג טָאה ןסָאנ

 -עג קידעמָאקסאה טָאה שועדאט ןוא ;טנעיילעג סעּפע ךָאנ רע טלָאװ ,טרעהעג טָאה
 ;רעטרעװ סקעטעמ טרעזאכעגרעביא ןוא ּפָאק ןטימ טלקַאש

 יז זיא ןעגנאגעגכרוד ןוא ...דנאטשפוא םוצ עיציטעּפער יד זיא סָאד ...ָאי --
 רעזדנוא טכארטאב ןיא ןעמענ ביוא ,ןטכיר טנַאקעג ךיז ןבָאה רימ יװ ,רעסעב
 .ןשטנעמ יד ןופ דנאטשוצ ןטרעטאמעגסיוא םעד ןוא גנונעּפָאװאב עקיטשינ

 ;רעמיצ ןרעביא ןגיוא יד טימ ןָאטעג ריפ א טָאה רע
 ,רָאטאנרעבוג רעד ןריטנָאקסיד ןפראד ךיוא טעוו סָאד --
 ןופ טקנוּפ ןטשרע םעד טנעיילעגרעביא שועדאט טָאה ,גנוציז יד קידנסילש

 ;סולשאב
 -עג זיא סָאװ ,רעדנאסקעלא רעוואכ םעד טָאטשנָא רידנאמָאק א ןעמיטשאב --

 ,רוטאדידנאק סקעטעמ רעוואכ םעד ןעמונעגנָא קימיטשנייא .טכאלש ןיא ןלאפ
 - ;טנאה יד ןביוהעגפוא טָאה קעטעמ
 רעסיוא רענייא ןוא גנונעדרָא-גָאט רעד ןופ טקנוּפ ןייא ךָאנ ןאראפ זיא'ט --

 ,גנונעדרַא-גָאט רעד
 ןריפסיורא סָאד ןריזינאגרָא ,טַײז רעשירא רעד ףא ןשטנעמ א ןפראוורעבירא

 -ראּפ יד טימ םענייניא ףמאק םעד ןצעזרָאפ ףא ...דלאוו ןיא ...עטצעל יד ָאטעג ןופ
 -אטסעג ןיא ןסיירכרוד ןוװּורּפ ךיז -- גנונעדרָא-גָאט רעד רעסיוא --- ןוא .רענאזיט
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 -- ןטייוצ םעד ראפ .ןשועדאט רָאפ ךיא גייל ןטשרע םעד ראפ ,לאנעטראדָאּפ
 .ןענעסָאנ

 "סיורא טינ ןטקנוּפ עטצעל ייווצ עקיזָאד יד ןבָאה ןטייהנדיישראפ-סגנוניימ ןייק
 ,ןפורעג

 -טנקעווא ךיז טָאה יז .לטע ןעמוקעגניירא זיא רעגניפ ץיּפש יד ףא יו טאמיק
 עריא ןטעלג ןעמונעג ןוא ,עיסאט ןגעלעג זיס ווו ,סנטסאק יד ןופ דנאר ןפא טצעז
 ,טנעה

 .קעטעמ טדנעוועג ריא וצ ךיז טָאה -- ?לטע ,ןעוועג וטסיב ווו ---
 ןיב ךיא סָאװ ,טינ ןיילא סייוו'כ ...רעטניווצ ןשיליוטאק םוצ ןעגנאגעג ןיב'כ ---

 ..גָאט ןקיטכענ םענופ ןעמיס א טכוזעג ...ןעגנאגעג
 א .ץכערק א ןבעגעג קיטַײצנײא ,טדערעגּפָא יװ ,ןבָאה עטלמאזראפ עלא

 -עגניירא ,סיוא טוַײװ ,זיא סָאװ ,ןעדגיוו ףא יא ,דנאטשוצ סעיסאט ףא יא ץכערק
 -ענפיונוצ טינ .רעטניוצ ןשיליוטאק ןכרוד ַאטעג ןיא קירוצ קידנעייג ,ןלאפ
 ןופ ןדעי אב טקוקעגסיורא טָאה'ס .קנאדעג ןפא טגיילעג סע ךיז טָאה ,טייהרעטדער
 ,רעטעשַאּפ א ןוא רערָאלק א ןעוועג זיא ןבשזעכ רעד .ןגיוא יד

 וצ ,טינ ןעמ טסייוו ,רעטעּפש לפיוו ףא .רעטעּפש ןעגנאגעגסיורא זיא עדגיוו
 ןגיוצעגנעמאזוצ טאהעג סיוועג ןיוש ידעמלאק ןַאפ ןָאראב רעד טָאה טַײצ רענעי
 ַאטעג רעד ןיא ןעגנאגניירא יד .ָאטעג ןיא ןּפורגרָאּפוש יד ןוא ןּפורג-סעסע ענַײז
 יד זא ,ךעלגעמ ןוא ,רעטילימ-סעסע םענופ טגיילאב ןעוועג ,ךעלניישראוו ,ןענַײז
 ןוא ,ןפיולטנא ןענָאק טינ לָאז רענייק ,טלגנירעגמורא ןעוועג זיא ָאטעג עצנאג
 טנַאקעג טָאה ,רעוועג ךיז אב קידנבָאה ,טרעקעגמוא ךיז טָאה עדגיוו ביוא ,טלמעד
 ,עטסכעלקערש סָאד ןעשעג

 -אב טָאה וואלסעלַאב זא ,ןעזעגסיױרָאפ טינ זיולב טָאה ןבשזעכ רעקיזָאד רעד
 .ָאטעג ןיא עיצידעּפסקע סידעמלאק לארענעג םעד ןגעוו עידעי א ןעמוקאב סנטַײצ

 וצ טאהעג טָאה יז סָאװ ,רעוועג סָאד .געוו ןיא טיירג ןעוועג ןיוש זיא עדגיוו
 רעד טימ סָאװ ,ןופרעד טרעגרעעג זיולב ךיז טָאה יז ,ריא אב ןעוועג זיא ,ןעגנערב
 ןַאק סָאד ןוא ...לאטנעמונַאמ וצ סיוא יז טעז לטנאמ-רעטניוו םעד ןיא ןוא טסאל
 "עגקעווא יז טָאה ךָאד .ןאּפש ןעצ עטשרע יד אב ןיוש טכאדראפ ןפורסיורא לָאמא
 קירוצ ךיז ןזָאל .רעירפראפ טדערעגּפָא ןעוועג זיא'ס יװ ,ןוואלסעלָאב וצ טנאּפש
 ,סגיוזא סעּפע ןַײז טייצ רענעי וצ טעװ רעמָאט ,ריטראווק ןַייז ןופ טלָאזעג יז טָאה
 ,ןֿפַארטעג טינ םיא טָאה עדגיוו רָאנ .באטש םעד ןבעגרעביא ןַײז קיטיינ טעוו'ס סָאװ
 רעדעי .ריא וצ ןפָאלעגקעװא רע זיא ,ןעמוקאב טָאה רע סָאװ ,עידעי רעד טימ
 -עג טָאװ רע .רעירפ סָאװ ןעדגיוו ןעז טלָאװעג טָאה רע .רעַײט ןעוועג זיא עגער
 ּפִא םיא טייג עגער רעקידנעייגקעווא רעדעי טימ זא ,טליפעג ןוא רעגייז ןפא טקוק
 ריט רעד אב ןוא ךיז וצ קירוצ ןפָאלעגוצ רעטעּפָאסראפ א זיא רע ןעוו ,ץראה סָאד
 ןָאטעג גָאז א ריא םעטָא ןא ןָא רע טָאה ,ןעדגיוו ןפָארטעג

 ,עדגיוו ,טונימ ןעצ עקירעביא ןרָאלראפ ןבָאה רימ --
 ?שאר רעד זיא סָאװ ...טונימ ןעצ טימ רעטעּפש ןעמוקנָא ךיא לעװ --
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 ..עדגיוו ,ןייגקעווא רעטציא טספראד וד יצ ,טינ סייוו ךיא --
 ?טריּפשעגסיױא ךימ טָאה'מ ---
 ;טנאה יד ןביוהעגפוא קידנקיוראב טָאה וואלסעלָאב
 ןטימ ַָאּפאטסעג יד טיירג טכאנאב ףא זא ,סעידעי ןאראפ .עדגיוו ,סָאד טינ --

 ןקישטיורא טעװ רע ןעוו .ָאטעג ןיא עיצקא ןא ץיּפש רעד ןיא ידעמלאק לארענעג
 רע זא ,ךעלגעמ ןוא ,טכאנראפ זא ,ךעלגעמ .רָאלק טינ זיא ,סרעדַײנשלגרָאג יד
 ןעמענָא ךַײלג ןלָאז ייז ,באטש ןיא םעד ןגעוו ןדלעמ .טקישעגסיורא ןיוש ייז טָאה
 ,קיטיינ טגנידאבמוא זיא ,ןטיירגוצ ךיז ןוא ןָאק עמ ןעמעוו ןטלאהאבסיוא ,ןעלטימ
 טסייה טלמעד .ךיוא ןעמוקנָא טינ ןָאק עמ .טלעטשעגנייא זיא טציא ןייגסיורא רָאנ
 ןבָאה רימ סָאװ ,ןסילשאב ןעמ ףראד .טשינרָאג ראפ ןבעל סָאד ןרעטאּפ -- סע
 ...ךָאט וצ

 בייל ריא ןופ גָאװ רעצנאג רעה טימ לוטש ןיא טזָאלעגּפָארא ךיז טָאה עדגיוו
 :ןגיוא יד טכאמראפ עגער א ףא ןוא ,ךיז ףא טאהעג טָאה יז סָאװ ,עסאמ רעד ןופ ןוא

 -עפע טינ ,יז טָאה -- ,גנונעפָאה קעלייכ לטסטרעדנוה א ןאראפ זיא'ס ביֹוא --
 טינ עגארפ ןייק ןָאק ,ןעמוקנָא לעװ ךיא זא --- ,ןפורעגנָא ךיז ,ןגיוא יד קידנענ
 ,ןסָאלשאב ץלא זיא ןאד ,ןַײז

 :טנעה יד טיײרּפשעגרעדנאנאפ ןוא ןגיוושעג עלייוו א טָאה וואלסעלָאב
 ..עדניוו ,לטסטרעדנוה א עליפא ןאראפ זיא'ס יצ ,לפייווצ ךיא ---
 ;ןביוהעגפוא עדגיוו ךיז טָאה ,ךיז קידנטכארטראפ טינ
 ,סנייצלא --
 | ?סָאװ ---
 רעטסדנימ רעד ןאראפ זיא'ס ביוא .ךיז ןעמ זומ ןווּורּפ ,ןעמ ףראד ןייג ---

 ,ןבַײלב טינ ךיא רָאט ,גנונעפָאה א ןופ ןטָאש
 ;לסקא ןפא טנאה יד טגיילעגפורא ריא ןוא ריא וצ ןעגנאגעגוצ זיא וואלסעלָאב
 בילוצ ךיז ןדניצרעטנוא ...טפנונראפ רעמ ...טַיײקטכארטאב רעמ ..,עדגיוו --

 סעניוס םעד רעטנוא ךיז ןפראוו ?עניוס םעד ןייג וצ רעקיטכיל ןַײז לָאז סע ,םעד
 ...ןסיירפוא םיא טעװ עמ זא ,רעכיז זיא'מ ןעוו ,ןאד רָאנ ךיז ןעמ טפראוו גוצ

 םענייק אב טמענ ,ןיילא ךיז טימ עליפא גוצ א ןסיירפוא טייג סָאװ ,רעד ,ונ --
 -עמ זיא עשז רעוו ...ןעגנילעג ,ןקילגּפָא םיא טעװ סע זא ,לסקעוו ןייק סיורא טינ
 ,גוצ ןייק רעטנוא ןפראוו טינ ךיז ,וועגא ,ייג ךיא ןוא ?רימ עיטנאראג א ןכעג וועיוכ
 ,רעוועג ךיז אב ךיא בָאה לאפ ןטסגרע ןיא .עידעי א ןבעגרעביא ייג ךיא

 ןַײז ריד טעוו'ט ?רעװעג םענָא געוו ןיא ןזָאל טציא ךיז וטסלָאז רעשפע ---
 ...ראפעג רעקיניײיװ ןוא רעטכייל

 -לא רעוועג םעד ןָא ןוא רעוועג םעד טימ זיא ...ןלאפכרוד לעװ ךיא ביוא ---
 ןעוו עליפא ,ןעוועטאר טינ ךאז ןייק ןיוש ךימ טעװ ןאד .רָאיצראווש ןייא ..,סנייצ
 אידראווג רעד ןופ ענָאטאמ יד טינ ,םוילעגנאוועי םעד ןעניפעג רימ אב לָאז עמ
 טנעה עקידייל טימ ןעמוק זיא ,ןסַײרכרוד ךָאד ךיז לעװ ךיא ביוא רָאנ ...אווָאדויל
 ,ןַײז לכיומ טינ רימ סע טעוװ רענייק ,סָארדראפ א טַײז רעשירא רעד ןופ ָאטעג ןיא
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 .םעד ןופ ךיז ךיא יירפאב ,סָאװ ביוא ,טכאנאב ןייג ןעמוקסיוא רימ טעװ ,סנקירעביא

 ןיא ןוא טנאה רעד ןיא ןָאטעג שוק א יז ןוא ןגיֹובעגנָא ךיז טָאה וואלסעלַאב

 :ןרעטש
 ,ללג ==

 .ןעגנאגעגקעווא זיא עדגיוו ןוא
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 -ראפ עמאזנייא יד ףא .זָארג ןָאטעג ץָארּפש א טָאה ָאטעג ןופ סעוורוכ יד ןשיווצ
 -סיוא ןביוהעגנָא טָאה דרע יד .ןפסָאנק טקיּפעגסױא ךיז ןבָאה ךעלמייב עטרעקיוה
 "רעה ןוא שאר ןעגנאגעג זיא גנילירפ רעד .רעיולב --- למיח רעד .רעצראווש ןעז
 ראפ זיא ןרעױטדָאטעג יד אב ךאוו יד ,ךיוא ָאטעג יד טפאכראפ טָאה רע .שירעש
 ָאטעג ןיא ןעמוקעג זיא גנילירפ ןטימ םענייניא .ןעוועג טינ גנורעטש ןייק םיא
 .ךעסייּפ רעד

 ,גָאטסטרובעג סרעלטיה ןרעַײפ טיירגעג ךיז ןעמ טָאה ןילרעב ןיא
 "וג ןוא סרעטיילואג יד ןענייז דנאל ןטקיטכענקראפ ןוא ןטריּפוקַא ןדעי ןיא

 -אב רעקיבראפ ןוא רעלעה ךעלגעמ טַײװ יװ טיוה רעד ןופ ןכַארקעג סרָאטאנרעב
 ןיא ךַײר סָאד ןטסיירט םוראיוזא ןוא טרובעג סרערויפ םענופ גָאט םעד ןענעכייצ
 ,סעלייווא רענעגיוצראפ רעד

 ןגָארטרעטנוא טמיטשאב גָאט ןכעלרעַײפ ןקיזָאד םעד וצ טָאה עקירפ לֹואּפ
 טרידיווקיל זיא עשראוו ןיא ָאטעג יד זא ,עידעי עטראוורעד-גנאל יד רערויפ םעד
 ףא רעפטנע רעד ןַײז קיטַײצכַײלג לָאז סָאד .ןייר-ןעדוי ךעלדנע זיא עשראוו זא ןוא
 רעד ןופ ןָארט ןפא עיצאנָארָאק ענעגייא ןַײז ךיוא ןוא ןשָארפ ןָאפ ןיא סָאש םעד
 .ָאפאטסעג רעוועשראוו

 -לעוואוו ןטלא םעד ןיא ןוא עקַארק ןייק ןרָאפעג לָאמ עכעלטע רע זיא םעד בילוצ
 ןטימ .שינעעזראפ רעקיגיוא-ןייא רעד טימ טריטלוסנַאק ןוא ןטאדאב ךיז סָאלש
 עטצעל יד ןרָאװעג טעבראעגסיוא זיא ןטרָאד עקאט ןוא .רעשיפ רָאטאנרעבוג
 .ןענימרעט עטצעל יד ןוא ןעלטימ עטצעל יד ,קיטקאט

 זיא רָאטאנרעבוג םענופ םענָאּפ עקיגיוא-ןייא ענעמּווװשראפ ,ענעסַאגעגנָא סָאד
 טפלעה רעטכאמעגוצ רעד ןופ ,סנקלָאװ טימ יװ ,ךיור-ןראגיצ טימ טגיילאב ןעוועג
 ליומ טפלעה עטייווצ יד ,עקשעביוד א ןופ יו ,ראגיצ רעד טקעטשעג טָאה ליומ
 טמָארטשעג טָאה ליומ טפלעה רעקיזָאד רעד ןופ ,דנּוװ א יו ,טנפעעגפוא ןעוועג זיא
 -אס ךעלקיטש יוװ ,רעטרעוװ עצראווש --- םיא טימ םענייניא ןוא ,רעטייא יװ ,ךיור
 -עגסיוא רעמ ייז טָאה רע .עכעלדנעטשראפ לָאמ עלא טינ ןוא עטקאהעגּפָא ,עשז
 רָאנ .ליומ ןטימ טדערעגסיוא רעדייא ,ןּפיל עטראּפשעגפוא-בלאה יד טימ טלקַײּפ
 ,קנווװ ןפא ןענאטשראפ םיא טָאה עקירפ לֹואּפ .ןענאטשראפ םיא טָאה עקירפ לואּפ
 ,גיוא ןשירָאטאנרעבוג ןקיצנייא םענופ קנווו ןפא
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 ,ןרָאװעג ןסָאלשאב זיא ,סָאלש-לעוואוו ןטלא ןיא ,טרָאד ןוא
 טימ ןוא סעגישאמ יד טימ םענייניא ןעמוקרָאפ ףראד גנולדיזסיוא עטצעל יד

 -רָאּפעד ןופ גנוריקסאמ עקיטסניג עמאס יד ןַײז טעװ סָאד .גייצעג-סטעברא םעד
 טימ טינ ןרעוו טריפעגכרוד טעװ גנומעגרעטנוא עטצעל עקיזָאד יד .סנייא .עיצאט
 -ארטסינימדא-סכייר רעד ךרוד טינ ןוא ,סָאדנאמָאק-סגנוטכינראפ יד ןופ ףליה רעד
 ,רעדניק טימ ןוא ןעיורפ טימ ךיז ןריוקאווע סָאװ ,יד ראפ ןעמיטשאב .ייווצ .עיִצ
 ,יירד .סעיגעליווירּפ ערעדנוזאב

 -אב סע טָאה רע ןוא ,ןיילא רעשיפ רָאטאנרעבוג רעד טגיילעגרָאפ טָאה סָאד
 .טכענקדָאטעג יד וצ גוצאב ןיא דנאלשטַײד ןופ סימָארּפמָאק ןטצעל םעד יו טכארט

 םעד טימ קידנקוק ,רע טָאה -- ,ןקיטפעשאב טינ ייז טימ ךיז רע טעװ רעמ --
 עקירפ לֹואּפ ןוא ,ליומ ןבלאה א טימ טלקַײּפעגסױא ,טַײז רעד ןיא גיוא ןקיצנייא
 רעד ראפ יא ,ךיז ראפ יא ןריפסיוא עקירעהעג יד ןכאמ טפראדאב ןופרעד טָאה
 ,ָאמאטסעג רעוועשראוו רעצנאג

 םאב ןגערפרעביא סעּפע .טכאמעג ןריפסיוא עקיזָאד יד ךיז ראפ טָאה עקירפ ןוא
 עקיזָאד יד וצ בָאגוצ א סעּפע ןעמוקאב ףא .טגאוועג טינ רע טָאה רָאטאנרעבוג
 .טפָאהעג טינ רע טָאה רעטרעוװ עקידנקאהרעטנוא ןצנאגניא ןוא עטקאהעגּפָא-בלאה
 עקיזָאד יד טָאה רע יװ ,םעד ךָאנ ,ןבעגעגוצ ןיילא טָאה רָאטאנרעבוג רעד רָאנ
 ;ריּפאּפ ףא טריסקיפראפ סעיצקורטסניא עטצעל

 רעד ןיא גיוא ןקיצנייא ןטימ קידלקיש רע טָאה -- ,ןַײז קיטיינ טעוו'ס ביוא --
 ןטנפעעגפוא-בלאה םעד ךרוד טראּפשעגסיורא ,ןעקירפ ףא קידנקוק טינ ןוא טַײז
 עיצאיווא ,רעוועג-רעצנאּפ גנוגיפראפ רעַײא וצ זיא --- ,דנּוװ א ךרוד יוװ ,ליומ
 ,ךעלדנעטשראפטסבלעז ,עירעליטרא ןוא

 טלעטשעגפיונוצ שינעפרעדאב רעכעלרעניא-ןייר א בילוצ טָאה עקירפ לואּפ
 ,טרעדָאפעג טינ םיא ןופ סע טָאה טוטאטס רעשירעטילימ רעד שטָאכ ,לפאנק יד
 םענופ סעיצקורטסניא יד ךעלרעיײפ קידנרעהסיוא ,ןענאטשעג רע זיא יוזא ןוא
 רעקיטפאהדנאטש ןוא רערעכיז טליפעג סעּפע ךיז טָאה עקירפ לֹואּפ .רָאטאנרעבוג
 לָאמ עכעלטע .דאראּפ א ףא יװ טלעטשעגפיונוצ ןענַײז לפאנק יד ןעוו ,סיפ יד ףא
 רעקיגיוא-ןייא רעד שטָאכ ,ּפָאק םעד ןגובעגנָא ץנאגעלע רעגנערטש טימ רע טָאה
 .ןעזעג טינ סע טָאה רעשרעה

 -ביוו ןייא ךָאנ ּפָאק ןיא ןעמוקעג רָאטאנרעבוג םעד זיא ףָאס עמאס םוצ ןיוש
 | ;לידיא עקיט

 -טרעוו יד ,ןטייווצ םעד ןגעק ןדִיי לייט ןייא ןציירנָא טרעוװסנשטניוו זיא'ס --
 .עטשרע יד ןופ ןבשזעכ ןפא ןבעל עכלעוו ,עװיטקודָארּפמוא יד ןגעק ןדִיי עלופ
 רעד ןוא .ןריפוצסיוא רעווש טינ ןַײז סָאד טעװ רעגנוה ןופ ןעגנוגנידאב יד ןיא
 -סיורא ןלעוו טסבלעז ןדַיי יד .גנולדיזסיוא רעד ראפ קיטסניג ןַײז טעװ טקעפע
 ,גנויורטראפ רעמ -- עיצקא רעד וצ ןוא סערעטניא רעמ וצרעד ןזַײװ

 רעטכארטעגכרוד ןַײז זא ,ןלאפעגנַיײא טינ עליפא זיא טאק ןקיגיױא-ןייא םעד
 ליפיוזא ףא .ָאטעג ןיא ןדִיי יד אב דאשכ זיא-טינ-ןכלעוו א ןפורסיורא ןָאק ןאלּפ
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 ךיז טָאה רע יוװ ,םעד ךָאנ עקירפ לואּפ ןוא .םוקלופ ןזיוועגסיוא םיא ךיז רע טָאה
 ןקיזָאד םעד ןכעלקריווראפ וצ ןטָארטעגוצ ךיילג זיא ,עשראוו ןייק טרעקעגמוא
 ןלעוו ןדִיי יד זא ,טגייצרעביא ןטוועג זיא רע .רָאטאנרעבוג םענופ ןאלּפ ןשלוויײט
 סָאד ןעוועטאר וצ טייקכעלגעמ רעקיזָאד רעד ראפ טנעה עדייב טימ ןּפאכנָא ךיז
 ...סענישאמ יד טימ ןוא גייצעג טימ דלאביוו .ןבעל

 ןָאטעג בעווש א טָאה רעזַײה עטרעגלאוועגנייא ןוא ןסאג עווערָאכ יד רעביא
 -ראפ עלייוו א ףא ןבָאה ןדיידָאטעג יד .טַײקמעי ,תו עקידגנילירפ עטראצ עגנוי אזא
 עקאט זיא'ס זא ,ןטכאדסיוא ןעמונעג ךעלקריוו ךיז טָאה'ס .וזעצאמ רעייז ןיא ןסעג
 ָאטעג ןיא ענעטרַאװראפ ,סעקטנעוו סעקירפ לואּפ ,עטיכש-ווערע טינ ,ךעסייּפ-וװערע
 עקידגנילירפ עטראצ עגנוי יד ןוא ,גנונעפָאה ןוא עכָאטּפאה ךעלמערעוו טימ
 רעטימעג עטּפעשעגסיױא יד ,עדימ יד ןכָארבעגנײא עלַײװ א ףא ןבָאה טייקמעראוו
 ,עטלייטרוראפ יד ןופ

 טימ סענ רעד ןעשעג זיא'ס יוװ ...סענ א ןעשעג טציא טעװ רעשפע ...ךעסייפ ---
 ..?ווּורּפ רעטצעל רעד ןיוש סָאד זיא רעשפע ..,םִיארצימ ןיא קירוצ רָאי טנזיוט ריפ
 לטָאב ערייזג יד זיא רעשפע ...רעשינ רעד ..ןבעל ןביילב ךָאד ןעמ טעװ רעשפע
 ,..ןרָאװעג

 יז ,קיורמוא רעמ ךָאנ טכאמעג עטלייטרוראפ-ָאטעג יד טָאה גנילירפ רעד
 טָאה'ס ,שינעטכודסיוא רעטסדנימ רעד וצ םירושיא עלא טימ ןסירעג טציא ךיז ןבָאה
 טָאה עקירפ לֹואּפ .שינעדנעלבראפ עטסכעלרעפעג יד ןריפראפ טנָאקעג טציא ייז
 ,רעטעברא יד ראפ שינעדנעטשראפ טימ ,דייר עסיז טימ ףורפוא ןא טכעלטנפעראפ
 ,רעטעברא יד ראפ גרָאז רעליוה טימ ףורפוא ןא ,ןטילעגנָא יוזא ןיוש ךיז ןבָאה סָאװ

 -עג קיטכעהראפ ןוא ןגיוא יד רעטיירב טנפעעג ןוא טנעיילעג םיא ןבָאה ןדִיי
 -עגפיונוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןדִיי לדער רעדעי ןבעל ןוא ,סעציילפ יד טימ טשטיינק
 ןוא דרערעטנוא רעד ןופ שטנעמ א ןסקאוועגסיוא זיא ,ףורפוא םעד םורא ןבילק
 :ןרעיוא יד ןיא טעמושזעגניירא יז

 ןליוו ייז .לדניוש רעַײנ איס .םינָאילאט עשישטייד יד טינ טביילג ,ןדִיי ---
 -ניירא ןגיוא ענעדנובראפ טימ זדנוא ןליוו ייז .קינָאה טימ קירטש םעד ןרימשאב
 ,ןשטַײד יד טיוט א .רעוועג טמענ ,סעירָאטאמערק יד ןיא ןקור

 ;טענייטעג קעטעמ טָאה דרערעטנוא רעד ןיא ןוא
 א ָאטעג ןיא ןריפניירא ןביולרעד ןלָאז ייז ,ןלעיוּפ ייז אב טציא ןָאק עמ --

 -לֵאק .ךעסייּפ ןעווארפ ןליוו ןדִיי יד זא ,דיירסיוא ןרעטנוא ,סאפאזדוַײּפש ןרעסערג
 יד טימ ןוא .,,דייר עסיז יד טימ ...ןאמָאר ןקידסעווָאמאה-ךעלאמ םעד ןריפ ייז ןאמז
 .,דנאטשפוא םוצ זַײּפש ןטיירגראפ רימ ןפראד ,ךעלעגייא עטזיילגראפ עמודפ

 .זַײּפש ַאטעג ןיא ןריפניירא טַײקכעלגעמ עקיצנייא יד ןעוועג טציא זיא סָאד
 םעגופ ןוא .טארנעדוי םעניא באטש-טּפיוה םענופ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא סע זיא

 עשלווייט יד טליּפשעג טלמעד טָאה סָאװ ,טכאמ רעשישטייד רעד וצ -- טארנעדוי
 .עטליטרוראפ יד אב יורטוצ םעד ןעניוועג םוראיוזא ןוא ןבעגכָאנ ןופ ליּפש
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 :טצכערקעג טָאה ,ןעקירפ לואּפ וצ ןייג ןבילקעג ךיז טָאה סָאװ ,עיצאנעלעד יד
 ,סעכילש אזא ןיא טייג עמ רעדייא ,עדיוו ןגָאזּפָא ,ןדִיי ,סיוא טינ טכאמ'ס --
 ןזומ עליימעב ןעמ טעוװ עדיוו ?רעטעּפש יצ טציא -- ענימעקפאנ יד זיא סָאװ --

 שטָאכ סצ זיא ,יוו-טיג-יוו .עצאמ עווצימ רעד ראפ ןַײז שטָאכ סע זָאל ָאט ...ןגָאז
 ,..םעשאה-שעדיק

 סקעז ןוא סקעז ףא ןביז ןופ .טרענעלקראפ עיצאגעלעד יד ךיז טָאה זייווכעלסיב
 -ירעיורט רעקיזָאד רעד ןיא ךיז קידנזָאל ןוא ,ייווצ ןבילבעג ןענַײז סע זיב ,ףניפ ףא
 ;ןרעדנא םוצ טצכערקעגסיוא ךעִילָאש ןייא טָאה ,סעכילש רעק

 ..ןטיבסעַאמ ךָאנ ןעקירפ וצ ןייג ןגינעגראפ א --
 .ןעגנאגעג זיא עמ רָאנ
 -טיירב ןוא טומסיורג ןזיוועגסיורא טָאה רע .טרעדיוורעד טינ טָאה עקירפ לֹואּפ

 ףא זַײּפש ןריפניירא טביולרעד ייז ןוא ןדִיי יד ןופ עשַאקאב רעד וצ טַײקיצראה
 ךיז ןלָאז ייז ןטארעג עליפא טארנעדוי םענופ םינַאלדאטש יד טָאה רע .ןעסייפ
 ...אצאמ עזיד רעמ סָאװ ןקאבנָא

 ןוא ןעלדאטש ןפא גיוא ןייא טימ קידנקוק ,ןבעגעגוצ רע טָאה -- ,אי --
 רָאטאנרעבוג םוצ -- עקערטש רעקידרעטעמָאליקטנזױט א ךרוד -- ןרעדנא ןטימ
 ..לענש ךיז טקאב ןוא ...געוו ןיא טוג רעייז זיא יז ,אצאמ יד ...אי -- ,רעשיפ

 :טקוקעגכָאנ ייז שירעגיז עקירפ טָאה ,ןעגנאגעגקעווא ןענַײז ייז ןעוו
 -גיירא ןלעװ ייז רעדייא ..,לָאמ ןטצעל םוצ אצאמ טימ ןסערפנָא ךיז יז ןלָאז --

 ,..סנוויוא יד ןיא ןכירק

 טינ טָאה רע .ןרָאװעג טיירגעגוצ זיא זַײּפש יד סָאװ ףא ,טסווװװעג טינ טָאה רע
 ןענייז ,ָאטעג ןיא ןריפניירא טביולרעד טָאה רע סָאװ ,ןסאּפאזדזַײּפש יד זא ,טסוװעג
 יװ ,ןטיונ עקיטכיוו רעמ ףא ןעניזאגאמ עשידרערעטנוא יד ןיא ןרָאװעג טראפשראפ
 גָאט --- ורּפָא ןָא ןבָאה דרע רעד רעטנוא זא ,טסּוװעג טינ ךיוא טָאה רע .עצאמ ףא
 ראפ סָאװ ,רעלדנעטשפוא עשידִיי יד זא .רעבערגרעטנוא יד טעבראעג -- טכאנ יו
 ןראפ זַײּפש טלייטעגסיוא טומסיורג ליפיוזא טימ ןוא קיצראהטיירב יוזא רע טָאה יז
 -- ,סנוויױא יד ןיא ןריטרָאּפסנארטניירא ייז טעװ רע רעדייא ,טַײצלָאמ ןטצעל
 טָאה רע .ָאטעג רעד ןופ םוכט םעד רעבירא טַײװ ןבָארגעגרעטנוא ךיז ןבָאה ייז זא
 טָאה דרע רעד ןופ ךאלפרעביוא רעד ףא ָאטעג טטרעלעמשראפ יד זא ,טסּוװעג טינ
 יזָאּפ ענעדיישראפ קילדנעצ עכעלטע ףא דרע רעד רעטנוא טרעטיירבעגסיוא ךיז
 ,יימרא-ָאטעג עשידרערעטנוא יד ןרָאװעג טלייטעגנייא זיא ייז ףא סָאװ ,סעיצ

 עשידרערעטנוא יד .ךעסייפ וצ טיירגעג ָאטעג ןיא ךיז ןעמ טָאה ךעלרעסיוא |
 סעפעג טרעשאקעג ןדִיי ןבָאה ,טכאדראפ םוש ןייק ןפורסיורא טינ לָאז טַײקטילגעגנָא
 טכאמעג קידנסיװ טינ ךיז ןוא ויעטמָאי ףא רעטכַײל ענעשעמ עטצעל יד ןבירעג ןוא
 לואפ ןופ זיא סָאװ ,ָאטעג ןופ עיצאוקאווע רעד וצ ןטיירגוצ ךיז לעפאב םעד ןגעוו
 ,גָאטסטרובעג סרערויפ םעד ףא ןרָאװעג טמיטשאב ןעקירפ

 לואּפ .טרירעג טינ ָאטעג ןופ ךיז טָאה רענייק ןוא ,ןעמוקעגנָא זיא גָאט רעד
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 ןרָאװעג טּפעלקעגרעדנאנאפ זיא םיא ףא .קעזיוכ ףא ןעגנאהעג זיא ףורפוא סעקירפ
 ,עיצאזינאגרָא-ספמאק רעשידרערעטנוא רעד ןופ -- ףורפוא רעטייווצ א

 עטצעל יד טימ טכאלש יד ןעניוועג טפָאהעג ץלא ךָאנ טָאה עקירפ לואּפ רעבָא
 טימ .רָאטאגרעבוג םענופ טריטקורטסניא ןעוועג זיא רע יו ,יוזא ָאטעג רעד ןופ ןדִיי
 א טימ .טרָאװ טוג א טימ .קאז ןיא ייז ןראגיירא טימ ,לטרָאפ א טימ .רעקעש
 -נייא ןסָאלשאב רע טָאה םעד בילוצ ןוא ,ןיהּוװ ןעז טינ ןלָאז ייז ,שינעדנעלבראפ
 -ינאגרָא-ספמאק רעד ןופ רעריפנָא יד טארנעדוי ןופ גנולטימראפ רעד ךרוד ןדאל
 דרערעטנוא רעד ןיא טקישעג טָאה עקירפ לֹואּפ .ץנערעפנַאק רעכעלכאז א ףא עיצאז
 ,ןרָאיטנעמאלראּפ סלא טארנעדוי םעגופ רעייטשרָאפ

 -עג טלייטעגסיוא זיא ןרָאיטנעמאלראּפ יד טימ ןעגנולדנאהרעטנוא ןריפ וצ ףא
 ,ןשועדאט ןופ טַײהנזעװנָא רעד ןיא קעטצמ ןרָאװ

 -נעמאלראּפ יד וצ טדנעװעג ךיז קעטעמ טָאה -- ,ןעקירפ רעביא טיג טייג --
 םענופ טנעה יד ןיא טיג רעמ טגיל ָאטעג ןיא טכאמ יד זא -- ,טארנעדוי ןופ ןרָאיט
 ,רָאטאנרעבוג םעד רעטנוא טינ רעמ ךיז טפראוו טארנעדוי רעד זא ןוא טארנעדוי
 ,סָאבעלאב רעיא ,ָאּפאטסעג רעד ןופ טאק םעד רעביא טיג יוזא

 וצ טדער קעטעמ סָאװ ,ןענאטשראפ טינ ןכָאה טארנעדוי םענופ רעייטשרָאפ יד
 רענייא ךיז טָאה ךָאנרעד ןוא ,ןרעדנא ןפא רענייא טקוקעג רעירפ ןבָאה ייז ,ייז
 :ןפורעגנָא

 ןוא רעסעמ א טמענ :טעשַאּפ ןוא טסָארּפ טגָאזעג זדנוא ריא טלָאװ רעמא --
 ,ןייטשראפ ןוא ,טליוװ ריא סָאװ ,ןסיוו רימ ןטלָאװ ,ןעלגרָאג יד רעביא ךיז טדיינש
 ,טדער ריא סָאװ

 סנעמעדייב זא ,יוזא ןשועדאט ףא טקוקעג קעטעמ טָאה -- ,טמענ רעסעמ א --
 ףא טינ רָאנ .עטיב .טמענ רעסעמ א -- ,םענייא ןיא ןסָאגעגפיונוצ ךיז ןבָאה ןקילב
 ןטינשעגרעביא ןיוש ןענַײז סלגרָאג ענענייא .?גרָאג םענעגייא םעד ןדיינשרעביא
 יד ןופ ןעלגרַאג יד ןדַײנש ןפלָאהעג ןעקירפ טארגעדוי רעד טָאה טציא זיב .גונעג
 ,לגרָאג םעד ןיילא ןעקירפ ןָאפ רעביא רעסעמ םעד טימ טדַײנש טציא ,ןדִיי

 ןָאטעג קוק א ןרעדנא ןפא רענייא לָאמארעדיװ ןבָאה ןרָאיטנעמאלראּפ יד
 ךָאנ ייז ןלעװ יצ ,טביילגעג טינ ןיוש ןטלָאװ ייז יו ,קורדסיוא אזא טימ -- טציא
 ערעייז רעטנוא ןכערב ןעמונעג ךיז ליד רעד טָאה סעּפע .עקידעבעפ ןענאדנופ סיורא
 -עג ייז ךיז טָאה סע ןוא ןעלגרָאג יד ןיא םעטָא ןלעפראפ ןעמונעג ייז טָאה סע .סיפ
 ,טפול רעד טימ ךיז ןגראוו יז זא ,טכאד

 א ,רעפטנע ןא ןרעדָאפ ךָאד טעװ רע ...רעפטנע ןא ןבעג םיא ךָאד ףראד עמ --
 ,,,טארנעדוי םענופ רעפטנע ןרָאלק

 טלעטשעגפוא ךיז טָאה --- ,טארנעדוי ןייק ָאטינ רעמ זיא'ס זא ,םיא טגָאז --
 ,ּפָאק םעד ןביוהעגפוא שירעפורסיורא ןוא קעטעמ

 רעד ,ןעמוקעגניהא רע זיא ּוװ ?טארנעדוי ןייק ָאטינ רעמ זיא'ס ,טסייה סָאװ ---
 ,ןגערפ ךָאד רע טעוו -- ?טארגעדוי

 רעד ןיא ּפָאק םעד קידנטלאה ,קעטעמ טָאה --- ,טפאשענּפָא םיא ןבָאה רימ --
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 -דנאטשפוא ןא ןאראפ .טארנעדוי ןייק ָאטינ -- .ןרָאיטנעמאלראּפ יד ןטינשעג ,ךייה
 רעטנוא ךיז טפראוו ,ָאטעג ןיא ךיז טגעוואב ןוא טבעל סָאװ ,ץלא ןוא .טעטימָאק
 -םוא םעד רעטנוא ךיז טפראוו ,ןבעל ליוו סָאװ ,ץלא .טעטימָאק-דנאטשפוא םעד
 ,טארנעדוי ןופ רעיײטשרָאפ ןייק טינ רעמ טַײז ריא ןוא .טעטימָאק-דנאטש

 .ןרעדנא םוצ ןָאטעג יירד א ךיז רענייא טָאה --- ?רימ ןענַײז ןעד רעוו --
 רעזדנוא .טשינרָאג רעמ .ריא טַײז סָאד ,רעטעראפ עטראנעגּפָא טַײז ריא --

 זיב ,ןשטַײד יד אב ןעניד ןלעטש ןייג ךיז טנָאק ריא ,טקידנעראפ זיא ךערּפשעג
 יד ןבעגרעביא ןייג טנַאק ריא ןוא ,רעמאק-זאג א ןיא ןקישקעווא ךַײא ןלעוו יז
 גנוקיטפעשאב רעדנא ןא ןכוז ךיז ןלָאז ייז זא ,טארנעדוי ןופ רעדילגטימ טקירעביא
 ,ָאטיג רעמ זיא טארנעדוי ןייק .ָאטעג ןיא

 ןיא טייקטכארבעגפוא טימ ןיוש טָאה -- ?ןאראפ ךָאד זיא ָאטעג א רעבָא --
 ,רָאיטנעמאלראּפ רעטייווצ רעד ןפורעגנָא ךיז םיטש רעד

 זיאס .ָאטשינ -- .קעטעמ טקאהעגּפָא קִיור טָאה -- ,רעמ ָאטעג ןייק ָאטשינ --
 ןגָאלש ןדִיי ּוװ ,טנָארפ א --- ,טנאה רעד טימ ןָאטעג ךאמ א רע טָאה --- ,טנָארפ א
 רעד ,ריא ,סנייא ןגָאז רָאנ ריא טפראד טציא ןוא ,רעקנעה עשיטסישאפ יד טימ ךיז
 טניד ריא יצ ?ןדִיי יד יצ ,ןשטַײד יד -- ,ריא טניד ןעמעוו :טארנעדוי רענעזעוועג
 ?לעפ רענעגייא רעַײא

 ?רימ ןעניד ןעמעוו ,טסייה סָאװ ---
 ןופ טקישעג ,ןעגנולדנאהרעטנוא ןריפ זדנוא וצ ןעמוקעג ךָאד ריא טַײז טָא ---

 .שועדאט ןפורעגנָא ךיז טָאה --- ,קלָאפ םענופ טינ ,ןשטַײד יד ןופ ?יוזא ...ןשטייד יד
 ,ּפָאק םעד טזָאלעגּפָארא רענייא טָאה -- ...יוזא --
 ?טניד ריא ןעמעוו ,ריא טגערפ עשז סָאװ זיא --
 ריא טָאה -- ,קעטעמ ייז ןיא ןטינשעגנייא רעדיוו ךיז טָאה --- ,קלָאפ סָאד --

 ...טלעוו-רענעי ףא ןקישרעבירא ָאּפאטסעג רעד ןפלָאהעג ,ןעוועטאר קידנלעוו ,ךָאד
 יז טימ ךיז ןענעגעגאב זא ,םיטאבעלאב ערעַײא רעביא טיג טייג זיא .,,ליטש-אש
 .רעַײפ טימ ...סאג רעד ףא רימ ןלעוו ץנערעפנַאק רעכעלכאז א ףא

 םעד ןבעגעגרעביא סע ןבָאה ייז .ןעגנאגעגקעווא ןענַייז ןרָאיטנעמאלראפ יד
 ןסיוו טזָאלעג טָאה טארנעדוי ןופ רעציזרָאפ רעד ןוא .טארגעדוי ןופ רעציזרָאפ
 .ָאטעג רעד ףא ןגָאז וצ טינ טארנעדוי רעד טָאה רעמ זא ,ָאּפאטסעג ןופ ףעש םעד
 ,טכאמ רעדנא ןא רעטציא טשרעה ָאטעג ןיא זא

 -רעבוג םענופ גיוא עקיצנייא סָאד ךיז ראפ ןעזרעד עקירפ לֹואּפ טָאה טלמעד
 סָאװ ,ליומ עבלאה סָאד ,ךיור-ןראגיצ ןיא םענעמווושראפ א ,ּפָאק םעד ,רָאטאנ
 -ּפָא יד ,ןלעפאב יד טימ ךיור רעד טייג םעד ךרוד סָאװ ,ערעדנא סָאד ןוא ,טעקּפיּפ
 ןופ עקערטש א ףא ןעזרעד םיא טָאה רע -- ,עקידנקאהרעטנוא ןוא עטקאהעג
 -ָאליק ליפיוזא ךָאנ ןופ עקערטש א ףא ,םיא רעטניח ןוא ,רעטעמָאליק רעטרעדנוה
 -מורא ,ןריובעג ןַײז ןופ גָאט ןכעלרעייפ ןיא רערויפ םעד ןעזרעד רע טָאה ,רעטעמ
 -רעַייפ יד טרעהרעד טָאה רע .ךַײר םענופ ןענָאזרעּפ עטלעטשעגכיוה טימ טלגנירעג
 ,גָאטסטרובעג ןכעלרעַײפ םעד דעװָאקעל ןטלאהעג טרָאד ןרעוו סָאװ ,ןטסָאט עכעל
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 רע ,שיט סרערויפ םעד םורא ךיז טעילאווכ סָאװ ,לווויעג םעד טרעהעג טָאה רע
 -ויפ םעד ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,"לייה. םענופ ןרעוו טביוטראפ ןעמונעג טָאה
 וו ,סעיילא רעווָאדזאיוא יד ףא טעניבאק ןַײז וצ זיב ,רעהא זיב ץנעדיזער סרער
 טָאה פעצ עשרעדניק עגנאל טימ ןרעכערבראפ עשיליוּפ עקירעירעדנימ א סעּפע
 ,רעגנעגרָאפ ןַיז ןסָאשרעד

 יא קיטַײצנײא ןעוועג ןיילא טלָאװ רע יוװ ,לפאנק יד טלעטשעגפיונוצ טָאה רע
 ןא רערויפ םענופ ץנעדיזער רעד ןיא יא ,עקָארק ןיא סָאלש-לעוואוו ןטלא םעד ןיא
 ,ןָאטעג עּפיש א טָאה רע ןוא -- ,גָאטסטױובעג סרערויפ םעד ףא רענעדאלעגנייא
 | ;טנאלש א יו

 ,ןייר"ןעדוי ןַײז טעוו עשראוו --
 רעלעוואוו ןיא סָאבעלאב ןקיגיױא-ןייא ןַײז ךיז ראפ ןעזרעד רעדיוו טָאה רע

 םענעמּוושעצ ןַײז טלקיוועגמורא ןבָאה סָאװ ,ךיור-ןראגיצ סנקלָאװ יד ןיא ןוא סָאלש
 יד ןוא עיצאיווא יד ,רעוועג-רעצנאפ סָאד טלדניוושעגכרוד םיא ראפ טָאה ,ּפָאק
 ףךרוד .גנוגיפראפ ןַײז וצ ץלא סָאד טָאה רע ...עירעליטרא עכעלדנעטשראפטסבלעז
 סרערויפ םעד טעװ רע .ָאטעג ןופ ןדִיי ענעבילבעג יד טימ ןדער טציא רע טעוװ ייז
 ,ןרעטשראפ טינ גָאטסטרובעג

 טצעזעג ןדִיי ךיז ןבָאה רעדייס םוצ ,טכאנ-ךעסייּפ עטשרע יד ןלאפעגוצ זיא'ס
 יד ןעגנאגעגּפָארא טינ זיא ןּפיל ערעייז ןופ .דרע רעד רעטנוא ןשינעטלעהאב ןיא
 ,דארגנילאטס אב ךָארב ןשישטַײד םעד ןגעוו עדָאגאה

 ןעגנוטיירגוצ עטצעל יד ןרָאװעג ןסָאלשעגּפָא ןענַײז קירוצ געט עכעלטע טימ
 ןרידנאמָאק ןקורסיורא טקידנעראפ ןבָאה יוועלראב ןוא קעטעמ .דנאטשפוא םוצ
 ,ןעגנאגעגקעווא ןוא ןעמוקעג ןענייז רעלדנעטשפוא .ענָאז-סגנוקידייטראפ רעייז ןיא
 קירוצ ןוא ןיח ןגָארטעג ךיז טָאה יז .ןרעלדניבראפ א ראפ טמיטשאב ןעוועג זיא לטע
 -נאבראפ .ןקעטעמ ןבעל ןענאטשעג זיא עיסאט .,ןעגנאגכרוד עשידרערעטנוא ךרוד
 טָאה ,לטפָאק םעד רעטנוא ןופ טקוקעגסיורא ךיז טָאה סָאװ ,לסקא םעד טרישזאד
 ;ןקעטעמ וצ טענַײטעג יז

 סע טעװ ָאטעג ןופ רענייא רעדעי ?קעטעמ ,ךיא ןיב רידנאמָאק א ראפ סָאװ --
 ןוא ,לָאירטיװ טימ ,עיציזָאּפ א ביג רימ .ןיילא ךָאד טסייוו .רימ ןופ רעקיצנוק ןכאמ
 ,ןשָאל טרירפישראפ ןַײמ ףא ןגָאז ןענָאק סעּפע ךיוא ךיא לעװ סעטאנארג טימ

 ,ןדנובעגרעביא ךָאנ ריד אב ךָאד זיא טנאה יד רעבָא --
 ךָאד סייוו ךיא ןוא .ןָא טינ ךיז רעק לסקא רעד ןוא ,לסקא רעד .טנאה יד טינ --

 ,לסקא םעד טימ ןוא טנאה רעד טימ רימ אב ךיז טוט עס סָאװ ,רעסעב
 .ןקעטעמ טימ ןענעגעזעג ךיז ןעמוקעג זיא רע .שועדאט ןזיוואב ךיז טָאה סע

 ןטיול טַײז רעשירא רעד ףא ןזָאלקעװא טפראדעג ךיז רע טָאה םורא ָאש רָאּפ א ןיא
 -רעטנוא םענופ גנוציז רעטצעל רעד ףא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא'ט סָאװ ,סולשאב
 ,באטש ןשידרע

 טגָאז סָאװ ,ןרעה ןרימ -- ,קעטעמ ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ,שועדאט זיא טָא --
 ,שועדאט
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 יז טאמיק ןוא ןעיסאט ףא טקוקעג טָאה רע .געוו ןיא טלַײעג ךיז טָאה שועדאט
 ענייז ןופ טַײצ עצנאג יד ןָאטעגּפָא טינ ךיז טָאה טלאטשעג סעדגיוו ,ןעזעג טינ
 רע .טַײז רעשירא רעד ףא ןבילקעג ךיז טָאה רע ןעוו ,דניצא סרעדנוזאב ,ןגיוא
 סלטע .לטע ןפָאלעגניירא זיא'ס יוװ ,עגארפ סקעטעמ ףא ןרעפטנע ןזיוואב טינ טָאה
 ןפא טּפאכעג לָאמ עקינייא ךיז טָאה רע .טשימעצ ןצנאגניא םיא טָאה ןעניישרעד
 ףראדאב'ס יװ ןצנאגניא טינ ,ןעלטע וצ ,ריא וצ ךיז רע טיצאב סעּפע זא ,קנאדעג
 ןייזטסווואברעטנוא ןיא ץעגרע ךיוא זיא סָאד .טימרעד טמעשעג ךיז טָאה רע .ןַײז וצ
 טינ ךיז טָאה רע יװ ןוא ,טינ עדגיוו ןוא ןעמוקעג זיא יז סָאװ ,םעד טימ ןדנובראפ
 ,ןַײז רעוויוג טנַאקעג טינ ךָאד ךיז רע טָאה ,ליפעג ןטוג טינ םעד טָא ןפרָאװעגרַאפ
 רערעווש ןרָאװעג ליפעג עקיזָאד סָאד זיא ןעלטע טימ שינעגעגאב רעדעי אב ןוא
 ןופ יירפ סָאמ רעטסכעה רעד ןיא ןַײז טימאב ךיז רע טָאה טציא .רעכעלקעטייוו ןוא
 ,ליפעג ןכעלקנערק םעד טָא

 זא ,טכארטעג ןוא ,ןעיסאט ףא קידנקוק ,ןָאטעג גָאז א רע טָאה -- ,ָאי ,ָאי --
 "אב ןצנאג א ןעיסאט ןבעגּפָא ןעוועג רעטכַײל םיא טלָאװ ,ןַײז ָאד לָאז עדגיוו ןעוו
 ןעגנאגעג זיא סָאװ ,לדיימ ןדעי ןיא ןוא .שועדאט ,טראוועג ץלא ךָאנ טָאה רע .קריצ
 ליפיוזא טימ טָאה רע .ןעדגיוו ןופ ןַײשּפָא ןא ןעזעג רע טָאה ,ץאלּפ ריא ןעמענראפ
 עטסדנימ יד ןקרעמאב יז ןופ רענייא אב טגעלפ רע ןעוו ,טקוקעגכָאנ טשרָאד
 רינאמ רעד ןיא לָאמא ,גנאג םעד ןיא לָאמא ,םיטש רעד ןיא לָאמא -- טַײקכעלנע
 םיא ראפ זיא טציא .עדנוקעס א יװ ,רעמ טינ טרעיודעג סע טָאה טציא ,ןייטש ןופ
 טימ .לסקא ןפא שזאדנאב םעד טימ .לריוג םענעגייא ריא ןיא עיסאט ןענאטשעג
 טימ ךיז ןייגאב וצ גנורעטש א ראפ דנּוװ ריא ןטכארטאב טינ -- גנורעדָאפ ריא
 ,סעטאנארג

 ?קריצאב ןכלעוו ףא .סיוועג -- ,טרעזאכעגרעביא רע טָאה -- .ָאי .ָאי --
 ,56 ,עיּפילָאװָאנ ---
 ?רידנאמָאק-טכאלש טרָאד זיא רעוו --
 ,רעקיטאמעטאמ רעד ---
 "אמ רעד זא ,טסוװװעג טינ טָאה רע .ןרעטש םעד טשטיינקעגסיוא טָאה שועדאט

 אזא טימ רע טָאה .רידנאמָאק-טכאלש א ראפ ןרָאװעג טמיטשאב זיא רעקיטאמעט
 ;ןרעדנוװ ןייא ןיא ןטלאהעג ךיז טייקנדירפוצ

 -אמעטאמ רעד ..טלעװ יד לָאמאכָאנ טנבשזעכעגרעביא טסייה סָאד טָא --
 "רעד רעמ טרָאפ ךָאד טָאה יז ...םיא וצ בָאגוצ סלא יז קיש ,טוג רעייז ...רעקיט
 ,..גנוראפ

 ?דנּווװװ ריא טימ ןעמ טוט סָאװ רעבָא ---
 .עיסאט טלכיימשעג טָאה -- ,דנווװ ןייק טינ ,שזאדנאב א זיא'ס --
 זא ,טסעגראפ -- ,ןקעטעמ ףא ןָאטעג קוק א שועדאט טָאה --- ,רעדורב ,וד --

 ןלייה ןזומ ךיז יז טעוו .טינ ךיוא --- ןלָאטיּפש ןייק .טינ רימ ןבָאה דנאלרעטניה ןייק

 טעוװ יז טַײװ יוװ ,עיסאט עטרעוואכ יד ךָאד טסייוו ,סנקירעביא .קריצאב ןפא
 ...ןַײז דנאטשמיא
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 ןא טםענראפ יג -- ,טנאה יד טקערטשעגסיוא ריא קעטעמ טָאה -- ,סולש --
 ,קריצאב ןפא טרָא

 ךיז לָאז רע ,גנוגעוואב אזא טימ טנאה יד טקערטשעגסיוא ךיוא םיא טָאה עיסאט
 וצ ךיז ןייז דנאטשמיא טעװ יז זא ןוא טינ יז טליפ קעטייוו ןייק זא ,ןגייצרעביא
 ,קילעפעג ןַיז טעוװ ריא יו ,ןגעוואב

 -נוא רעד ןיא .גיוא ןייק טכאמעגוצ טינ רענייק ָאטעג ןיא טָאה טכאנ עצנאג יד
 ןשידִיי א ןקינייראפ רעקנעה יד ןופ גנוגיינ יד טסּוװעג טוג ןעמ טָאה דרערעט
 ןיא ךיז ןעמ טָאה טכאנ רעקיזָאד רעד ףא .עטיכש רעשיטסישאפ א טימ װעטמָאי
 טלעטשעגרעדנאנאפ ןעוועג זיא רעיוט ןדעי ןבעל ,בוטש רעדעי ןבעל .טכירעג ָאטעג
 יימרא רעשידרערעטנוא רעד ןופ ןטאדלָאס יד ןעגנייז ןקריצאב עלא ףא .ךאוו א
 רעדעי .טקורעג ךיז ןבָאה רעגייז ןפא סרעזַײװ יד .דנאטשרעדיוו וצ טיירג ןעוועג
 רעדעי טָאװ קעטעמ ןוא ,זיא סע טעּפש יװ ,ןָאטעג קוק א שועדאט טָאה עלַײװ
 ,ךיז טרעה סָאװ ,ןרעוו עריווועג סאג רעד ףא ןענעסָאנ טקישעגסיורא עלַײװ

 ,ןיוועלראב ןיא ןסױטשעגנָא ךיז רע טָאה לעווש רעד ףא
 יִצ א םיא ֹוצ קיטַײצניא ךיז קעטעמ ןוא שועדאט ןבָאה -- ?סָאװ ,ונ --

 ?סייג ןאראפ -- .ןָאטעג
 וצ ךיז ןרעטנעענרעד סעדנאב עטנפָאװאב ןוא רענלעז סעּפורג ערעטערג --

 ,ןָאיאר רעזדנוא
 / ףטַײז רעכלעוו ןופ --
 ,ןטרָאג םענופ ןוא ץאלּפ-יסנישארק ןופ --
 א טגנאלרעד ריא ןוא ןעלטע ןָאטעג ףור א קעטעמ טָאה --- ,גנונעדרָא ןיא --

 ָאטאטסעג יד לָאז .עדייבעג-טכירעג רעד ףא ךַײלג ןּפעלקסױא ,לטע -- :טאקאלפ
 ,םארגָארּפ רעזדנוא טימ ןענאקאב ךיז

 ,סיורא זיא ןוא טאקאלּפ םעד טּפאכעג טָאה לטע
 ןוא ןעגנוזָאל עטקורדענּפָא טרעגלאוועגנָא ןגעלעג ןענַײז שיט ןפא ןוא ליד ןפא

 ;ןטאקאלּפ
 ,"קלָאפ עשידִיי סָאד ןבעל לָאז
 ,"טייהיירפ רעַײא ןוא רעזדנוא ראט;
 ,"טולב ןּפָארט ןטצעל ןזיב טפמעק ,רעדירב;
 ,"דעװָאק טימ ןבראטש ןלעוו רימ,
 :רעלדניבראפ רעטייווצ א ןסירעגכרוד ךיז טָאה'ס
 ,ןלורטאּפ ךיז ןריקסאמ ַאטעג רעד םורא --
 ,ןבעגרעביא ןוא באטש-טּפיוה ןיא ןּפאכרעבירא ךיז ןליופאב םיא טָאה קעטעמ

 -נֲא ךיז קעטעמ טָאה ךָאנ ןוא .טכאלש יד ןעמענָא וצ טיירג זיא קריצאב רעד זא
 ;ןפורעג

 רעד רעביא ףוא טבייה קריצאב רעזדנוא זא ,באטשי-טּפיוה ןיא ןבעגרעביא ---
 ,ןָאפ עטיור יד עדַײבעג

 ,קעווא זיא רעלדניבראפ רעד
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 בעווש א טכאנ רעקידגנילירפ-ווערע רעפיט ןיא טָאה טַײצ רעקיזָאד רעד ןיא
 :טלעוו רעד וצ טדנעוועג ,ָאידאר רעד ןופ לָאק סָאד ןָאטעג

 זומ סע סָאװ ,ןעשעג לָאז .דנאטשרעדיוו וצ גנורעקלעפאב עשידִיי יד ןפור רימ;
 רעזדנוא ןרעדנע וצ דנאטשמיא טינ זיא טלעוו רעד ןיא ךאז םוש ןייק .ןעשעג
 -רעביא ךיז ןבָאה רימ .עטַײנאב יװ ,ךיז רימ ןליפ ךיז ןסילשטנא ןכָאנ .סולשאב
 ןיא טאלב ַײנ א ןענעפע רימ .ןדנובראפ ךיז ןשיוצ ןענַײז רימ קראטש יװ ,טגַיצ
 ןענַײז רימ .ןסיײרעביא ךיז עגער רעדעי ןָאק סָאװ ,ןבעל םעניא ,ןבעל רעזדנוא
 .ןָא ךַײא טייג לריוג רעזדנוא זא ,ןסייוו רימ לַײװ ,םעלא םעד ןגעוו עידיױמ ךייא
 ."ןבעל סָאד ןבעגּפָא זַײרּפ רעכלעוו ראפ ,ןסיוװ ןלעוו רימ זא ,רעכיז טייז

 ןיא ןענופעג טלמעד ךיז ןבָאה עקירעביא יד ןוא ןסָאנ ןוא שועדאט ,קעטעמ
 רעד ןיא טקישעג טָאה באטש-טּפיוה רעד סָאװ ,ָאידאר רעד ןופ ףור םעד .ַײרעקורד
 טרעזאכעגרעביא ךיז ראפ ליטש ןבָאה ייז .קידנעייטש טרעהעגסיוא יז ןבָאה ,טלעוו
 יד ןענַײז סָאד זא ,טליפעג טָאה ייז ןופ רענייא רעדעי ,עוווש א יװ ,טרָאװ סעדשי
 ןוא רעמאזיורג רעקיזָאד רעד טָא בילוצ ,ןבעל ןַיז ןופ ןטונימ עטסכעלרעייפ

 ץנאג ןַײז טבעלעגּפָא רע טָאה -- ,טכארטעג קעטעמ טָאה -- ,טכאנ רעכעלרעייפ

 טָאה רע .עינאפש ןיא געט-טכאלש ענַייז ןעגנאגעגכרודא םיא ראפ ןענַײז סע .ןבעל

 רעיינעריּפ יד ןופ ןעגנאגעג ןענַײז סָאװ ,ןפורפוא עשינאּפש יד ןיא טנַאמרעד ךיז
 רעבלעז רעד ןעמונעג טנורג ןיא טייג טציא .טלעוו רעד ןופ ןכארּפש עלא ףא גרעב

 ףא זיא ףורפוא רעד רָאנ .שינרעטצניפ רעבלעז רעד ןגעק טכאלש --- ףורפוא
 ,ָאטעג רעד ןופ ןוא .שידִיי

 טָאה -- ,עדאגירב רעלאנָאיצאנרעטניא רעד ןופ טאדלָאס רענעזעוועג ,ונ ---

 טָאה ָאידאר יד ןעוו ,םיא וצ טדנעוועג ךיז ,ןקעטעמ טימ ךיז קידנענעגעזעג ,שועדאט

 .ןָא ןבייה רימ --- ,ףורפוא םעד ןרילסנארט טקידנעעג
 .ןָא ןבייה רימ ---
 ?ךיז וטסליפ יו --

 גרעב רעראכאלאדאווג יד אב בָאה ךיא ןעוו ,קירוצ רָאי ןביז טימ יו ---

 טקידייטראפ ךיא בָאה טלמעד סָאװ ,דיישרעטנוא םעד טימ ...עינאּפש טקידייטראפ

 ליו ךיא .ָאטעג ןיא ,ָאד יז ךיא קידייטראפ טציא ןוא עינאפש ןיא טייחיירפ יד

 םענופ דעװָאק םעד זיולב טינ רימ ןקידייטראפ ,ָאטעג ןיא ,ָאד זא ,ןגָאז טימרעד

 ,טַײהשטנעמ רעצנאג רעד ןופ ןוא טלעוו רעד ןופ דעװָאק םעד רָאנ ,קלָאפ ןשידִיי

 ,קריצאב-טכאלש רעזדנוא רעביא ןבייהפוא יז רימ ןלעװ ,שועדאט ,ןָאפ יד םענ

 .טַײז רעשירא רעד ףא קעווא ךיז טזָאל וד רעדייא

 :ןָאפ יד טלקיוועגרעדנאנאפ טָאה שועדאט
 זיא-טינ-ןכלעוו א ןופ טנַיפ רעד ...טכערעג טסיב ,קעטעמ ,טכערעג טסיב --

 ..טייהשטנעמ רעד ןופ טנייפ רעד זיא קלָאפ
 א ךרוד ןרָאװעג ןסירעגרעביא זיא ןסאגדָאטעג יד ףא טייקליטש עטיוט יד

 ,רעַײּפ א טנפעעג זַײװרעטרע ןבָאה ןטאדלָאס עשיטסישאפ יד .יײרעסיש רעשיטָאאכ
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 יד ןבעג ןסיוו וצ ךערפ ןוא טיטעּפא םעד ןציירעצ ךיז ףא ,עוַײּפשרַאפ א ףא ,יוזא
 ,נגוצעשגנירג טימ ןוא קעזיוכ טימ ןגיוצאב ךיז ןבָאה ייז עכלעוו וצ ,רעלדנעטשפוא
 יד ףא טכאמעג ךעליירפ ןוא טריזומא יוזא לַײװרעד ךיז ןבָאה יז .ָאד ןענַיז יז זא
 רעכיז ןעוועג ןענַײז ייז .טכאנ-כלאה רעקידכעסיײּפרװערע רעד ןיא ןסאג עליטש
 ךיז ןגינעגראפ סָאד ןבָאה ייז .טליײעג טינ ךיז יז ןבָאה רעבירעד ןוא ,גיז רעייז ןיא
 ,ךעלרעלעט ףא ןגיילעצ טימאב

 רעטפאהרעטסומ א ןיא ןענַײז טַײז-ןטרַאג רעד אב ַאטעג ןופ ןרעיוט יז םורא
 ,קיגכעט רעטסַײנ רעד טימ עטנפָאװאב ,סענַאלַאק עשירעטילימ ןעגנאגעג גנונעדרָא

 טיִמ עטנכייצעג ןוא עטצופעגסיוא ,ןעלקיצָאטָאמ ןעגנאגעג ןענייז טנַארפ ןיא
 טצוּפראפ ןעוועג ןענַײז ןטסילקיצַאטָאמ יד .ןשעדנע ןוא גנעלש ןופ סעמעלכמע יד
 ,טנכערעגסיוא טינ טכאלש ןייק ףא עליפא ןבָאה ייז .טעמרָאפינוא ענדאראּפ ןיא

 עשישטייד יד טָאװ ,ץלירג םעד ןופ זיולב ןרעוו טעטכינראפ ףראד ָאטעג יד --
 -ילימ יד טרעלקרעד עקירפ לֹואּפ טָאה --- ,ףירגנָא ןיא סיורא טזָאל קינכעט-סגירק
 .ָאטעג ןיא עיצקא רעטצעל רעד ףא ייז קידנטיילגאבסיורא ,סענָאלָאק עשירעט

 םעד יוװ ,רָאטאגרעבוג ןקיגיױא-ןייא םעד ךיז רעטניה ןעזעג טָאה עקירפ ?ואּפ
 םעד רעטניה ןוא ,ףירגנָא ןקיזָאד םעד טימ טריפעגנָא טָאה סָאװ ,רָאשזיריד-טּפיוה
 רעד ןיא ךיז אב ןיילא רערויפ םעד ןעזעג עקירפ לואּפ טָאה רָאשזיריד ןקיגיוא-ןייא
 עטיווט ןַײז טימ טלגנירעגמורא ,רערויפ רעד ,ךיז אב ,ןטרָאד טציז רע .ץנעדיזער
 וװעטמָאי םעד ףא ןטרָאק ענַײז ןיא ףמוירט םעד טלייצ ןוא רעקנעה עטלעטשעגכיוה
 ןקידרעביפ ןַײז וצ ןסערּפמָאק יוװ ,טגיילעגוצ ךיז ןבָאה ייז .גָאטסטרובעג ןַײז ןופ
 יז ,ָארק א ןופ לגילפ א יוװ ,עלטאּפ ןייא ןעגנאהעגּפָארא זיא םיא ןופ סָאװ ,ןרעטש
 -ַאּפ ןוא טייל-טפאשנסיוו ענייז ןופ סעכַאטפאה יד ;ןגיוא יד ראפ טלדניוושעג ןבָאה
 ןעמענ ייז ןלעװ םעד טימ סָאװ ,רעוועג ןימ ַײנ א ןגעװ רעכאמפעשיק עשיטיל
 יימרא רעטסקעז רעד ןופ סעיזיוויד עשישטַײד קיצנאווצ ןוא ייווצ יד ראפ שנאווער
 -ללמשג ךיז ןכאמ עטעדניבראפ סדנאלסור סָאװ ,םעד ןופ עכמיס יד :עגלָאװ רעד אב
 ;עינאּפש ןופ עטשטעווקענסיוא ,סעיזיוויד עַײנ יד ;טנַארּפ ןטייווצ םעד ןגעוו טרעג
 יו ,טגיילעגוצ ךיז טָאה ץלא .גנולמאז-רעטניוו עַײנ יד ןעיצאזיליבָאמ-רעּפוס יד
 לגילפ-ןעָארק ןצראווש א טימ ןקידרעביפ םעד וצ ,סערּפמָאק רעקידנשירפּפָא ןא
 ,ןגיוא יד ראפ טלדניוושעג ןוא ןרעטש ןטקעדעגוצ

 ןעוועג םיא זיא ,סאגושעמ זיב ענעטינשעגנייא ןא ,ןעמוג ןפא עקסיל א יוװ ףָאנ
 -ּפָארא טָאה רע סָאװ ,עּפָארייא ?טרעפ ירד ענעגנולשעגנייא יד ךָאנ .םוטנדִיי סָאד
 .ןוא ,לגרָאג ןיא ןייב א יװ ןדיי יד ץלא ךָאנ םיא ןעייטש ,ןגָאמ ןיא ךיז וצ טזָאלעג
 לז ,טינ ךיז רע טגָאלש ייז טימ .טרעביפ רע .ןרעוו רעטָאּפ טינ ייז ןופ זָאק רע
 -ידעבעפ רעבירג יד ןיא רע טכַארגאב ייז .סרעטייש ףא רע טדניצ ייז .רע טנערכ
 עמ סָאװ ,רעדעב עשישטַײד יד ןיא ייז רע טריזאגראפ לאפ ןטסעב ןיא .טייהרעק
 טביולרעד רעוװ ?ךיז ןגָאלש רעבָא .ןרעגאל-טיוט יד ןיא ןליוּפ ןיא טיובעגסיוא טָאה
 ,טפאשרָאטאנרעבוג רעד ןופ גנולייטימ א ןעמוקאב ףראד רע ?ךיז ןגָאלש ןדִיי יד סע
 טָאה ָאד ןוא .טשיװעגּפָא .טקיטשרעד .טשטעווקעצ .טעטכינראפ ןענַײז ןדִיי יד זא
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 רעד ןיא ןטסילקיצָאטָאמ טימ ,ליאכ רעילוגער ָאטעג ןגעק טקישעגסיורא ןעמ
 רָאנ ,ָאטעג רעד ןגעק טינ עיצארעּפָא-סגירק א ןענאטשעגרָאּפ טלָאװ סע יוװ ,ץיּפש
 "עג ךיז ןבָאה ייז רעטניה ןוא .ןטסילקיצָאטָאמ .עינאטירבסיורג ןגעק סנטסקינייוו
 ןוא סָאטװא-רעצנאפ ,ןטאמראה-דלעפ עטכַײל עקידנסישלענש ,ןעקנאט ןגָארט
 ?ןָאדנָאל ?ןעמענ ךיז ייז ןביילק סָאװ ...סעפורג-סעסע ןוא רעלטאמָאטווא ,ןסנאלובמא

 -עגרעדנאנאפ טינ ךיז ,ץלא ןיא יו ,טארּפ ןקיזָאד םעד ןיא ךיוא זיא עקירפ לֹואּפ
 -ראה יד טימ סענישאמ-רעצנאּפ יד טקישעגסיורא טָאה רע .רערויפ ןטימ ןעגנאג
 טיג ןיילא טָאה רע .טכאלש א ןענעפע ףא רעדייא ,קורדניַײא ןא ןכאמ ףא רעמ ןטאמ
 ןַײז ןופ גנולייטימ א ףא טראוועג טונימ וצ טונימ ןופ ,רעגייז ןפא טקוקעג יוװ רעמ
 ןַײז ןעגנאלרעד ןליופאב ךיז רע טָאה ךעלדנע .ָאטעג ןיא עיצידעּפסקע-ףָארטש
 ,ָאטעג רעד וצ טזָאלעג ןיילא ךיז ןוא ןיזומיל

 יד יװ ,ןטכאבָאאב וצ ףא ריצאּפש-סוסקול א יו טכארטאב רע טָאה עזייר יד
 טָאה רע .רעטילימ ןשישטַײד םעד סיפ יד וצ ןפראוו ךיז ןלעוו ןדִיי ענעקָארשרעד
 ,טאוורעזער םענופ גָאליּפע םעד ןקיטעּפשראפ טינ יידעק ,טלַײעג

 -נאנאפ-בלאה ךיז רע טָאה רידנומ ןַײז ןופ שאט םעניא דאלָאקָאש עקטילּפ א טימ
 -יוט רעקיטכאנאב רעד רעביא ןָאטעג םיווש א ,ןישאמ-סוסקול ןַײז ןיא טגיילעגרעד
 .ָאטעג רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא עשראוו רעט

 לקָאנָאמ םעד גיוא ןיא טסאפעגניירא רע טָאה ,דאלָאקָאש םעד ןעגנולשעגּפָארא
 ןוא ןעוו ,ךעלטקניּפ טנכערעגסיוא טָאה עקירפ לֹואּפ .רעגייז ןפא ןָאטעג קוק א ןוא
 .ָאטעג רעד ןופ לייט םענעי רעדָא םעד ןעמענראפ טעוו ענָאלַאק א ראפ סָאװ

 יד גנונעכערסיוא ןַײז טיול ןבָאה ,אנשעל רעד ףא טעווערעקראפ טָאה רע ןעוו
 ןוא טָאטש-ןעדוי רעד ןופ ץראה םעניא ןסַײרניײרא טפראדאב ךיז ןטפערק-טּפיוה
 ןופ ָאטעג יד טעװ םוראיוזא .ָאדנאמָאק-סגנוטכינראפ רעד טימ ןענעגעגאב ךיז
 רערויפ רעד טעװ טנוװָא ןבלעז םעד ןיא ךָאנ ןוא ,םעלק ןיא ןרעוו ןעמונעג ןטַײז ייווצ
 טפירשרעטנוא רעד טימ גָאטסטרובעג ןַײז וצ שעּפעד-סגנורילוטארג א ןעמוקאב

 ,עקירפ לֹואּפ

 סעּפורג עטשרע יד .ןרָאװעג טבעלאב ָאטעג רעד ןופ ןסאג יד ןענַײז זייווכעלסיב

 -לעהאב יד וצ ?סילש יװ ,ןטאמָאטווא יד ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,ןטאדלָאס עשישטַײד

 טריּפשרעד ןבָאה ,דנאטשרעדיוו ןטסדנימ םעד ןָא ןוא ייז ןסילשפוא ףא ןשינעט

 סענָאלַאק ןעגנאגעג ןענייז ייז רעטניה שטָאכ ןוא ,גנוגעוואב עקיטכעדראפ א סעּפט

 קערש א ןלאפאב ךָאד ייז זיא ,קינכעט רעשירעטילימ לאנעטרא ןצנאג םעד טימ

 רעטנאקאב"טלא רעד וצ ,לביטש-עליהעק םעד וצ ןָאטעג זָאל א ךיז ןבָאה ייז ןוא

 -םוא ענעדיישראפ טימ ןעמוקעג לָאמ ןייא טינ ןענַײז יז ּוװ ,עמשטערק רערעכיז ןוא

 יז טָאה ָאד רעבָא .טארנעדוי םענופ ץנעדיזער רעד וצ --- ,עקירפ לואּפ ןופ ןגָארט

 ןצונאב ןעמונעג ךיז ןבָאה יז זא ,טַײקליטש עקיטכעדראפ אזא טראוורעד ךיוא טציא
 ,טירטקירוצ ןופ קיטקאט רעשיטסאלע רעד טימ

 ןשינעטלעהאב ענעדיישראפ ןופ ןוא סרעקנוב יד ןופ זיא דרערעטנוא ןיא ןוא
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 "ץגניירא ךיז ןּבָאה טייק-ןוא-דניק .קלָאֿפ סָאד ןטקנוּפ-עדנאמָאק יד ףא ןעננאגעג

 ;ןסיר

 .ןעייר יד ןיא ןיירא זדנוא טמענ ---

 ןפיל יד ףא סעליפט טימ ,דרעב עיורג טימ ןדיי ,םיגייקז ענעבילבעג ןבעל |

 טימ זיא טָאג/ ןָאפ א ףא טיינעגסיוא ,לייט רעדנוזאב א ןיא טקינייראפ ךיז ןבַאה

 םעניא ןסילשנייא ייז לָאז עמ ,טקנופ-עדנאמָאק ןפא ןעמוקעג ןענַײז ןוא "!דנוא

 .דנאטשפוא

 ןעגייז ,עטרענַאמעגּפָא ןוא עסאלב ,סענילאמ יד ןופ ענעמוקעגסיורא ,רעדניק

 ;רעסאוו ןיא ןוא רעייפ ןיא עטיירג ,עטעּפָאסראפ ,ןפיול וצ ןעמוקעג

 .ןעקנאט ןגעק ןייג ןליוו רימ ,ןיזנעב טימ רעשעלפ זדנוא טיג --

 -עדנאמָאק ןפא טרעגלאוועגניירא ךיז טָאה ,סיפ יד ףא קידנטלאה ךיז םיוק

 טרעצעגּפָא ,טלעוו-רענעי ןופ יוװ ,ןעמוקעג זיא רע .ןיבור רעקירָאססיה רעד טקנופ

 םעד ךיז ןיא טקשוװעגפוא רע טָאה סעכיוק עטצעל יד טימ .טרעטאמצעגסיוא ןוא

 טָאה'ס ,עמַאכלימ -טלשוװ רעטשרש רעד ןופ ךָאנ רעציפָא ןשיכיירטסע םענעזעוועג

 ,באטש:-טּפיוה םענופ ףור רעד רעהא סכארבעג םיא

 ץעגרע טקעטשראפ ,טעב-ןקנארק ןפא ןגעלעג זיא רע יוװ ,ןכָאװ עכעלטצ ןיוש

 ןכיוהניירא ךיז רע טצוו ,קידנגיל יוזא סָא זא ,טכאדעג ךיז טָאה'ס ןוא ,ענילאמ א ןיא

 םינָאמיס עטצעל יד טימ ןוא רעגעלעג"טיוט ןַײײז ףא ןגעלעג זיא רֶע .ןיירא סיוט ןיא

 עיגַאלַאריטראמ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג יד טרצטעלבעגרעביא ןרָאקיז ןַײז ןופ

 "צג ךיז ,ןרעדנא ןבעל סנייא ןעגנאגעג ןענייז סָאװ ,קיִארעה רעשידיי רעד ןופ ןוא

 ,קלָאפ םשנופ טסייג םעד טגעוואב ןוא טלסקעוו

 ןסָאלשעג ךיז טָאה -- ,טבארטעג רע טָאה -- ,עידעגארט רעקיטציא רעד ןיא;,

 םעד טימ טריפעג טָאה טפארק עלאטורב יד סָאװ ,סעמָאכלימ יד ןופ גניר רעד

 עידעגארט שלאנַאיצאנ עשידִיי יד .לעטנזױטרַאי ןופ ךעשעמ ןיא טסייג ןכעלשסנעמ

 לָאמארעדיװ .טעטילאטורב רעטניורקעג רעקיזַאד רעד ןופ טאטלוזער א ךיוא זיא

 א רעייז ןייא אב רעבָא .רוטאערק רעשישטַײד רעייז ןיא ,ןראבראב עשימיור יד

 םעיײג םענופ טכיל םענעגנאגעגפוא םעד אב .עטכישעג רעד ןיא וויטקא ןקיטכיוװ

 רעטעווָאקשנוצ א ,ןיבור טָאה -- ,טלמעד ביוא ,דנאבראפנטעווָאס םענופ .דנאלסור

 ןוא ךעלעכולעמ עניילק ןענייז טלמעד ביוא -- ,טסיירטעג ךיז ,רעגעלעג ןַײז וצ

 רעטציא טייטש ,דרע רעד ןופ ןרָאװעג טשיװעגּפָא ןוא ןעמוקעגמוא רעדנעל עניילק

 ןטיטעּפא יד רע טרילוגער סמערָא עקיטכשמ ענַײז טימ ןוא דנאבראֿפנטעוװַאס רעד

 ."רדרע רעד ףא קלאפ ןדעי ןופ טכער סָאד טצישאב ,רעגניווצאב יד ןופ

 "אברושז רעד ןַײז עליוכירעקאוועמ ןעמוקעג םיא זיא'ס ןעוו ,לָאמ עטצעל סָאד

 ,רעגנוה קיטש ןייא זיולב ,ןעזסיוא ןכעלשטנעמ א ןָא ןצנאגניא ןיוש ,רעפאנש טסיל

 "רעטניוו א ןיא ןָאטעגנָא ןעמאזוצ ץלא סָאד ,שצִיי קיטש ןייא ןוא דעכאּפ קיטש ןייא

 טשטיינקשצ ,טליקראפ א יװ ,םענַאּפ סָאד ,טוה רעקידרעכעל א טימ קעלזיס ןקיד

 א םיא ,דייר סניבור קידנרעהסיוא ,רעּפאנש ,רע טָאה ,גייט לקיטש ןלָאװשעג ןוא

 ;ליומ ןטליקעגסיוא ןַיז טימ ןָאטעג גערפ
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 ,טסינומָאק א ןרָאװעג ,ָאטעג ןיא טַײז ריא סָאװ ,טַײצ רעד ראפ טַײז ריא --
 ?ןיבור עינאּפ

 ,סנקעטש יו ,עטרעגָאמעגּפָא עדייב ןפרָאװראפ ,טצעזעגפוא ךיז טָאה עליוכ רעד
 ןַײז ראפ ןעלנָא ןקיסיפייווצ ןימ א םוראיוזא קידנדליב ,ןטניה ףא טנעה עקינייב

 ךיז ,טַײװ רעקיטעמוא רעד ןיא ץעגרע ךיז קידנקוקראפ ,ןוא ,רעּפרעק ןקירעבאלש
 ;ןפורעגנַא

 טינ סעּפע ןיא ןיב ךיא לַײװ ,ראפרעד טינ ..טינ ךיא ןיב טסינומָאק ןייק ---

 -עגסיוא טָאה טפנוקוצ יד ...םיקסאמ עטכישעג יד זיא ייז טימ .ייז טימ םיקסאמ
 .עמָאקסאה ריא ,ןטסינומָאק יד ,ייז טקירד

 אב ךיז ןבָאה ןגיוא יד ,םעטָא םעד טּפאכעג ,עלַײװ א טורעגּפָא ךיז טָאה רע
 ןַײז ןופ טנאה ןייא טַײרּפאב טָאה רע ,טַײקיטכיל רעסייה אזא טימ ןדנוצעגנָא םיא

 | ;טפול רעד ןיא ןָאטעג עכָאפ א ריא טימ ןוא ןעלנַא

 ךיא ...טשינרָאג ןיוש ןיב ךיא לַײװ ,ראפרעד טסינומָאק ןייק טינ ןיב ךיא --

 א ךיז ןיא ךָאנ ןבָאה סָאװ ...רענייב עטנקירטעגסיוא עכעלטע ..ָאטשינ ןיוש ןיב
 ףָאס םעד ןעזוצ ןוא ןקינַײּפ רעמ ךיז לָאז ךיא םעד בילוצ רָאנ ,םיאכ-ךעור לקיטש

 יד ןופ ןוא רָאה יד ןופ ןבעל סָאד יװ טקנוּפ ,טציא זיא ןבעל ןַײמ ...ָאטעג רעד ןופ
 .טיוט ןכָאנ ךיוא סעמ א ףא ןסקאוו סָאװ ,לגענ

 יוזא ,רעגעלעג םעד ףא ךיז רעטניה טנאה יד טלעטשעגרעטנורא קירוצ טָאה רע

 -געכָאפ ,ןוא .עטייווצ יד טַײרּפאב ןוא ,ראּפשנָא ןא יו רעירפ ןענאטשעג זיא יז יו
 :ןפורעגנָא ךיז רע טָאה ,רעטייווצ רעד טימ טציא קיד

 ,ראפרעד טכַײל ןַײז ןעמעלא זדנוא ףראד ,רעּפאנש עינאּפ ,ןבראטש רעבָא --

 ,סע טסייה ,ןטסינומָאק יד יװ ,ןשטנעמ עכלעזא ןענאראפ ןענַײז טלעוו-רעד ףא לַײװ

 ,רימ -- ךיוא ןוא ...םעיק ריא ראפ ןגָאלש ךיז סָאװ בילוצ ךָאנ טָאה טלעוו יד זא

 רעד ראפ ןּפאכנָא ךיז סָאװ בילוצ ךיוא ןבָאה ,דרע רעד ףא עטסכעלקילגמוא יד

 | ...יורטש רעטסדנימ

 טימ ןָאטעג טסוה א ןוא טסורב רעד ראפ טנאה ןייא טימ טּפאכעגנָא ךיז טָאה רע

 :טסוה ןכעלביוט ,םענעקורט א
 -עגסיוא ,וּורּפסױא ןקיזָאד םעד ןיא ,דמאז יװ ,ןרָאװעג ןלאפעצ זיא ץלא --

 ,סעמע רעקיצנייא רעד טָא .סעמע רעייז ,סעמע ןייא רָאנ טָאה ווּורּפסױוא םעד ןטלאה

 "גוא ןלאפעג ןענַײז סָאװ ,יד ןופ ןדעי ראפ יא ,ךיז ראפ יא טציא ךיז טגָאלש סָאװ

 ךיז ייז ןגָאלש ,טליוו ריא ביוא ,ןוא .ןראבראב יד ןופ ךעיוק ןלאטורב םעד רעט

 ,זדנוא ראפ ךיוא
 -ראפ םענופ טזָאלעגסיורא ךעלדנע טָאה -- ?טיײקשידִיי יד ןָא ייז טייג סע --

 .טסילאנרושז רעד ,גייט קיטש רעטנפעעצ א ןופ יװ ,ליומ ןטליק

 יװ טינ זדנוא ראפ ךיוא ךיז ןגָאלש ייז .רעּפאנש עינאּפ ,טינ סע גָאז ךיא --

 -רעטנוא רעדעי ןוא ,עטקירדרעטנוא ראפ יו רָאנ ,ךעלקינייא סוניװָא םָארוװא ראפ

 .עידעגארט רעקיטציא רעד ןיא ןזיוואב סע ןבָאה ייז .ץוש ייז אב טָאה רעטקירד

 -עצ יד ראפ טולב רעייז ןבעגּפָא וצ ףוא טינ יז ןרעה ,ןיילא טולב ןיא קידנעײגּפָא

14 



 ןגָאלש ךיז יװ רעמ זיא סָאד .םעכיוסעב זדנוא ראפ ךיוא ןוא .רעקלעפ עגעטָארט
 ןוא ,שא םעד ןופ ןבייהפוא ןעמעלא ןלעוװ ייז ןוא ,ןדִיי ןענַײז רימ ליײװ ,ראפרעד
 ןופ ןַײז סע טעװ ,םעיק וצ ןַײז עכיוז לָאמא ךָאנ טעוװ ןליוּפ ביוא ןוא .ךיוא זדנוא
 ןופ לֵא ןטיורג םעד ןעמונעג ךיז ףא ןבָאה ייז ...ייז רָאנ ןוא ייז ,ייז ...טנאה רעייז
 ראפ רָאלק ןיוש סָאד זיא טציא ,..טייהשטנעמ דעד ןופ דעװָאק םעד ךיז ףא ןגָארט
 ןעעז ,ָאטעג ןופ שינרעטצניפ רעד ןיא ,ָאד ןוא ...ץראה א רָאנ טָאה סע רעוו ,ןדעי
 ...ךיוא סע רימ

 טָאה סע יוװ ,ןוא טגיילעגקעווא קירוצ ןיבור ךיז טָאה ,גנוגערפוא ןופ רעדימ א
 .ןעגנאגעגקעווא זיא רעפאנש ןעוו ,טרעהעג טינ טָאה רע .קיבייא ףא ,טכאדעג ךיז
 ןבילבעג זיא ,טזָאלעגרעביא ,קידנעייגקעווא ,טָאה רעּפאנש סָאװ ,"טנוזעגיייז, רעד
 ,רעפטנע ןא ןָא ,טפול רעקיביױטש רעטכידעג רעד ןיא ןעגנעה

 -נעַייז ,עקנַאלַאּפ א ןופ יו ,עוורוכ סניבור ןופ טּפאכעגסיורא ךיז טָאה רעּפאנש
 ;ןעניבור ןגעוו טכארטעג רע טָאה ,סאג רעד ףא ןיוש קיד

 לָאמ ייווצ זיא ןיבור ןוא ...קילג ןבָאה ךיוא ןעמ ףראדאב קילגמוא םוצ --
 ,ךעלקילג

 ריא ןופ סָאװרָאנ זיא רע סָאװ ,בוטש רענעי ףא טקוקעגמוא ךיז טָאה רעּפאנש
 טימ ףורא-גראב טייג סָאװ ,דרעפ א יוװ ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעג ןוא ,ןעגנאגעגסיורא
 :עסאמ רערעווש א

 ןָאק סָאװ ...ןרעװ טעגראהרעד טינ ןוא ןבראטש טרעשאב םיא זיא ,סנטשרע --
 ןַײז לָאז .טעב ןפא ךיז אב ןבראטש ?ןבעל ןיא קילג רעסערג א ראפ ןַיז ךָאנ ןעד
 רענייא ,טנוה א יוװ ,ןַײז לָאז .טיײקמאזנייא ןיא ןַײז לָאז ,עוורוכ רערעטצניפ א ןיא
 סע רעוו ,עמַאשעג יד ןבעגּפָא ..ןבראטש רעבָא ...טלעוו רעצנאג רעד ףא ןיילא
 ןרעוו טּפעלשעג טיג ןוא ,רוטאנ רעד זיא ,טינ טביילג סע רעוו ןוא טָאג זיא ,טביילג
 .טייהרעקידעבעל עירָאטאמערק ןיא ןרעוו טריפעג טינ ןוא ,ץאלּפ-גאלשמוא ןפא
 םעד רעטנוא בורג ןיא ןרעװ ןפרָאװעגנַײרא טינ ןוא .ןרעוו טמאסראפ טינ ןוא
 ...רעקנעה יד ןופ לוווי ןדליוו

 "ונעגפורא זיא סָאװ ,ןוהָאילע ןעוועג ענאקעמ יוזא ןעמ טָאה ןרָאי עקילָאמא --
 -עמ דיי א זיא טציא ...רעווייקאה-טעביכ ןייק קידנדַײל טינ ,למיה ןפא ןרָאװעג ןעמ
 ,.טיוט ןכעלריטאנ א ףא ענאק

 ןגעוו ןוא ןיבור רעקירָאטסיה םעד ןגעוו טכארטעג רעּפאנש טָאה -- ,ךָאנ ןוא --
 סָאװ ,ןטסטראוורעדמוא עמאס םעד ןגעוו יו ,ןפָארטעג םענעי טָאה סָאװ ,קילג םעד
 "ומָאק יד ןיא טוט ןראפ טּפאכעגנָא ךיז טָאה רע -- ,ןשטנעמ א טימ ןעשעג ןָאק
 וצ טכַײל ןַײז ךעלקריוו םיא טעוו'ס .טָאג ןיא דיי רעמורפ א יװ טקנוּפ ,ןטסינ
 א יוזאיוו ,דיישרעטנוא ןא .טלעוו-ענעי עסעמע .ןדיינאג רענעמוזעמ זיא'ס .ןבראטש
 ,םזינומָאק טסייה ןדיינאג ןַײז ןוא טלעוו-ענעי ןַײז לָאז !ּפָא ךיז טראנ שטנעמ

 :ןעמערב יד ןָאטעג סיוא שטיינק א טָאה רע
 רע זיא רעשפע .סאלאכ םעד ןופ ןעמוקעג םיא וצ זיא סָאד זא ,ךעלגעמ --

 יוװ ,ךעלקילג זיא רע ןוא ,טוג םיא זיא'ס ןוא .טביילג רע .,סנייצלא ,לטָאב-רעוויוא
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 טימ ןוא דרע רעד טימ ךיז קידנדיישעצ ,ךעלקילג ןעוועג ןענייז ןדִיי עקיביילג יד
 ,סעמַאשענ יד

 -עגסיוא טָאה ןיבור זא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .טכוזאב טינ ןעניבור רע טָאה רעמ
 -סיוא ,ןַײז עליוכ-רעקאוועמ ןעמוקעג םיא זיא רע ןעוו ,טלמעד עמָאשענ יד טכיוה
 ןופ רעטעװעטארענּפָא ןא ,ןּפיל יד ףא *םזינומָאק, טרָאװ ןטימ עמָאשענ יד טכיוהעג
 רעטייוצ א ראפ טנעה יד ןיא עמָאשענ יד ןטלאהעג רעּפאנש טָאה ,עיצקא ןייא
 עכיוז טָאה סָאװ ,קידאצ א יװ ,ןעניבור טכאמעג סעמָאשענ-ריקזאמ טָאה ןוא עיצקא
 ,טיוט ןכעלריטאנ א וצ ןעוועג

 רעריפ יד סָאװ ,ףור רעד טקעוועגפוא רעגעלעג-טיוט ןַײז ןופ טָאה ןעניבור ןוא
 ,טלעוו רעד וצ ןוא ןדִיי יד וצ טזָאלעגסיורא ןבָאה דנאטשפוא םענופ

 -עי .טיוט ןיא ןֿפָאלשנַײרא ןעמאזגנאל ןַײז ןופ ןסירעגפוא םיא טָאה לָאק סָאד
 טָאה םיא .ןרעדָא עטנקירטעגסיוא ענַײז ןיא ךעיוק ןסָאגעגניײרא טָאה טרָאװ סעד
 ןבָאה רָאי טנזיוט ייווצ .יבאקאמאה עדוהעי ןופ לָאק סָאד טרעה רע זא ,טכאדעג ךיז
 -עגפוא ןבעל עצנאג סָאד םיא ראפ ךיז ןבָאה'ס יװ טקנוּפ ,טנפעעגפוא םיא ראפ ךיז
 ןופ ןלאווקרוא יד וצ ןעוועג ףעראצעמ ךיז רע טָאה ייז ךרוד סָאװ ,םירָאפס טנפע
 ,עטכישעג רעד

 ,טגָאזעג ןיילא ךיז וצ רע טָאה -- ,לָאקסאב א זיא'ס --
 ךיז טָאה'ס זא ,טגייצרעביא ךיז ןוא טרָאװ סעדעי ןגָאזכָאנ טווורּפעג טָאה רע

 ,סיפ יד ףא טלעטשעג ךיז ןוא רעגעלעג ןופ ּפָארא זיא רע .םיטש יד טרעקעגמוא םיא
 ,טסעפ טייטש רע .טביילגעג טינ ןגיוא ענעגייא יד רע טָאה --- ,ייטש ךיא ---

 .טפאהדנאטש טימ ןסָאגעגנָא םיא ןרעוו רעהילג יד
 ןיא ןוא ץראה ןיא ןסָאגעגנַײרא םיא ךיז ןוא ןעגנולקעג טָאה ףור רעד ןוא

 :רעטרעו יד ,טגָאזעגכָאנ יז רע טָאה טייהרעטפאגראפ ןוא ,ןרעדָא יד ןיא ןוא ךראמ
 ןעמָאנ ןיא ,ןרָאװעג ןטָארעגסױא ןענַײז סָאװ ,ןדִיי ןענַאילימ ןופ ןעמָאנ ןיא,

 ,טייהרעקידעבעל טנערבראפ-ןוא ןסָאשרעד ,טקינַײּפראפ ןענַײז סָאװ ,ןענָאילימ ןופ
 ןעגַײז ייז סָאװ ,םעד ףא טקוקעג טינ ,ףמאק םעד רָאפ ןצעז סָאװ ,יד ןופ ןעמָאנ ןיא
 עצנאג יד ןרעה לָאז סע ,לָאק קיכליה א טימ רימ ןֿפור ,טיוט םוצ טעּפשימראפ
 *...טלעוו

 .ןרערט עמעראוו .ןגיוא ענעגיוזעגסיוא יד ןופ ןרערט ןבעגעג ייג א םיא ןבָאה'ס
 -ייוו טָאה רע ןוא ,גנוצ םעד ןוא ןּפיל יד טשירפעגּפָא םיא ןבָאה ייז ,ליומ םוצ זיב
 :עּווש א ךָאנ טגָאז עמ יו ,ףורפוא םענופ רעטרעוו יד ןגָאזכָאנ טצעזעגרָאפ רעט

 רעד ןסיוו לָאז ןוא .םוקמוא רעזדנוא ראפ ןוא םירוסעי ערעזדנוא ראפ עמָאקענ,
 סנכערבראפ עכלעוו ראפ ,טַיײקכעלשטנעמ לקערב ןייק טינ טגָאמראפ סָאװ ,עניוס
 "...ןעמונעג עמָאקענ םיא ןיא טרעוו סע

 ,טוה יד ןוא לטנאמ ןטלא םעד טּפאכעגפורא ךיז ףא טָאה רע
 ,טייג רע .טגָאזעג ןיילא ךיז וצ רע טָאה --- ,סענ א ןעשעג רימ טימ זיא'ס --

 טמעטָא רע .ךיז טגָארט רעּפרעק ןַײז .םיא ןגלָאפ טנעה יד .ךיז ןגעוואב סיפ ענייז
 .רע טגנאלראפ סעּפע ןוא
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 ?רע טגנאלראפ סָאװ
 ,סאג רעד ףא סיורא ןוא ריט יד ןענעפע טגנאלראפ רע
 ןוא טגעוואב םיא טרַאװ סעדעי טָאה ,ףורפוא ןקימאלפ םענופ ןטרעקישראפ א

 רע .ָאטעג ןופ טפאנ רעקידכעסייּפ-וװערע רעד ןיא סיורא זיא רע .טריפעג טָאה סעדעי
 -טעייטראפ רעייז .רעזַײה יד ןעזרעד טָאה רע .ןעוועג טינ גנאל ןופ סאג ןפא ןיוש זיא
 טָאה ,סאג רעד רעביא קידנעייג .טייקטיירג רעייז ןוא טייקטכארטראפ רעייז ,טַײק
 טעװ רעטעּפש ןרָאי טימ יוזאיוו ,םעד ןגעוו ןָאטעג טכארט א קילבנגיוא ןייא רע
 רעד ןיא ָאטעג רעד ןופ ןעוסיוא םעד ןלעטשפוא ןפראד םיסָאקניּפ יד ןיא ןעמ
 ןעגנאגעגכרוד זיא רָאי טנזיוט ייווצ עצנאג ןופ לָאק סָאד ןעװ ,טכאנ רעקידכעסייּפ
 טָאה רע .טבעלעג טַײצ רענעי וצ ךָאנ טָאה סָאװ ,ןקיצנייא ןדעי ךרוד ןוא ריא ךרוד
 ןעזסיוא ןגנערטש דיא ןרָאקיז ןיא ןוא ןגיוא יד ןיא ךיז אב ןצירקראפ טימאב ךיז
 יד ,ןייר ןעוועג זיא יז .טייקכעלרעַײפ עקידלוװַא ריא ,טַײקנכָארבעצ עגנערטש ןוא
 -ראפ טשינרָאג לַײװרעד ךָאנ זיא םיא ףא סָאװ ,ריּפאּפ טאלב רענייר א יו ,סאג
 יז טסייג טימ ןוא טולב טימ ןביירשפוא םעד ףא ךיז טעוו דלאב סָאװ רָאנ ,ןבירש
 א רעביא יוװ ,ָאטעג ןופ סאג רעד רעביא ןעגנאגעג זיא רע .קלָאפ םענופ עמַאשענ
 עַײנ .קלָאפ םעד ןרעוװ ןבעגעג ַײנסָאדנופ ףראד סָאװ ,עריוט-רעפייס א ןופ עירעי
 עטצעל יד טימ טצירקעגסיוא ,ןבירשעגנָא ןרעוו ןפראד סָאװ ,סערבידאה-סערעסא
 "סערעסא עַײנ ,יײנסָאדנופ קידעבעל ןרעוו וצ יידעק ,סמעטָא עטצעל יד טימ ,ןטפאז
 ,קלָאֿפ ןופ ןוא שטנעמ ןופ טכער יד טלעוו רעד ןרעלקרעד ןפראד סָאװ ,סערבידאה
 םעד טיג לָאמנייק ןוא קֶלָאפ םעד רָאנ ןוא שטנעמ םעד רָאנ ןרעהעג ןענַאק סָאװ
 טצירקראפ ץלא סע טָאה רע .ןביױרּפָא ייז ןטסָאמראפ ךיז טָאה רעכלעוו ,רעגניווצאב
 -ראפ וצ ןיילא םיא ןענאטשעגרָאפ טלָאװ סָאד יוװ ,ץראה ןיא ןוא ןרָאקיז ןיא ךיז אב
 רעטעּפש ןרָאי טימ ןפראד סע טלָאװ ןיילא רע יװ ,טפנוקוצ רעד ראפ ןעקנעדעג
 ,קלָאפ ןראפ ןלעטשפוא

 רעביא ןגָארטעג םיא טָאה ךעיוק רענדָאמ א .טייצ יד טליפעג טינ טציא טָאה רע
 ןיא ןעזעג ןיוש ךיז טָאה רע ,ןפירגאב טרעפיהעג ןוא רעזַײה טרעּפיהעג ,טַײצ רעד
 ןוא ,ןסיוטשנעמאזוצ עטצעל יד רעביא ,ןטכאלש יד רעביא -- "רעטעּפש, םענעי
 "וקעגניירא רע זיא ,ןגיוא עקידנענערב טימ ,סעטאמש יד רעטנוא ?גילפ טימ ,יוזא
 "יז ןָאפ רעטיור רעטלקיוועגרעדנאנאפ רעד טימ ווו ,טקנופ-עדנאמָאק םעד ףא ןעמ
 רעד רעביא ןבייהפוא יז ןבילקעג ךיז ןוא שועדאט ןוא קעטעמ ןענאטשעג ןענ
 -עג א יװ ,ןעמוקעגניירא זיא רע .באטש ןשידרערעטנוא םענופ עדייבעג-טכאלש
 ןבָאה ביל ןַיז ףא סעטאמש יד .ןגיוא שקידנענערב עסיורג טימ ,סאלב .טסנעּפש
 טָאה ,טַײקגנוי טימ ןעגנולקעגּפָא טָאה סָאװ ,אזא לָאק א טימ ןוא .ןעזעגנָא טינ ךיז
 ;ןפורעגנָא ךיז רע

 ,ליאכ ןַײד ןיא ,קעטעמ ,ךימ םענ --
 ןופ ןָאטעג רעטאלפ א טָאה ןָאפ יד .קירוצ ףא ןָאטעג סיר א ךיז טָאה קעטעמ

 טביילגעג טינ טָאה קעטעמ .טכאמעג טָאה קעטעמ סָאװ ,גנוגעוואב רעקיטסאה רעד
 ,ָאטשינ גנאל ןיוש זיא רעקירָאטסיה רעד זא ,טגייצרעביא ןעוועג זיא רע .ןגיוא ענַייז

17 



 -רעביא טפראדאב ךיז טלָאװ רע יוװ ,םיא ןיא ןקוקנַײא ןעמונעג ךיז רע טָאה טציא
 םיטש רעד ןיא רעטיצ ןוא טיײקיטכרָאפ טימ ןוא ,רע זיא סָאד זא ,םעד ןיא ןגַײצ
 ;טנאה יד ןגיוצעגסיוא םיא רע טָאה

 ?ןיבור ,טבעל ריא --
 ,בעל ךיא --
 .ןעגנאגראפ ךיז זיא ןוא ןָאפ רעד ןופ םיוז םעד ןָאטעג ּפאכ א טָאה רע
 טזַײװ ,סעּפע ,ןבראטש טינ רָאט ךיא .קעטעמ ,ןרָאװעג קידעבעל ןיב ךיא --

 -נָאלָארּפ א ןבעגעגסיורא רימ ןעמ טָאה .ןבעל ןיא ןָאטרעד טינ ךָאנ ךיא בָאה ,סיוא
 ,ךיא ןיב טָא זיא ,עיצאג

 -יפָא ןכעליירפ םענעזעועג םעד טנעקרעד לָאמארעדיוו םיא ןיא טָאה קעטעמ
 עילוה א ןוא לטרעוו א טאהעג ביל טָאה סָאװ ,יימרא רעשיכיײרטסע רעד ןופ רעצ
 רעד ןיא ןכאז עטסרעווש יד ןָאט טימעג טכַײל א טימ טנַאקעג טָאה סָאװ ,ןָאט
 :ןשועדאט םאזקרעמפוא טכאמעג רע טָאה ךיַילג ןוא .טלעוו

 ,רעציפָא רענעזעוועג א .ןיבור רעקירָאטסיה רעד ---
 טָאה רע .טכארטאב םיא עליו א ןוא טנאה יד ןגיוצעגסיוא םיא טָאה שועדאט

 םעד טָא ןרעהעג סָאװ ,עטכישעג ןגעוו רעכיב ןיא טנָאמרעד ךעלקילבנגיױא ךיז
 :ןקעטעמ וצ ןפורעגנָא ךיז ןוא ,ןאמ ןקיטראטסנעּפשעג ןטרעצעגּפָא

 רעדָא קריצאב א ןבעג םיא ןעמ ףראד זיא ...רעציפָא ןא ...רעקירָאטסיה א --
 ?באטש ןיא ,ָאד ןזָאל םיא רעשפע

 זיא ָאטעג עצנאג יד .ךיא בעל עדאווא ?קעטעמ ,בעל ךיא יצ ,טגערפ ריא ןוא --
 רעפיוש םעד ףא יו ,םיסיימאה-סאיכט ןענאטשעגפוא ןענייז עלא .ןרָאװעג קידעבעל
 -ראפ עלא ןוא עטעגראהעגסיוא עלא ןייטשפוא ןלעוװ םירָאװק יד ןופ .ךעישָאמ לעש
 ןגעוואב טנעה יד ןוא .ךימ ןגָארט סיפ יד ןוא .טנוזעג ןיב ןוא בעל ךיא .עטקיניײּפ
 זיא .רימ טניד ןרָאקיז רעד ןוא .טּפאלק ץראה סָאד ןוא .טעברא ּפָאק רעד ןוא ,ךיז
 ?ךָאנ ריא טליוו סָאװ

 וצ ןָאטעג קנּוװ א ץלָאטש טימ קעטעמ טָאה --- ,עידראווג עטלא רעזדנוא --
 ;םיא וצ טדנעוועג ךַײלג ךיז ןוא ,ןעניבור ףא קידנזַײװ ,ןשועדאט

 ..ָאטעג- ןיא ,ןיבור עינאּפ ,רעדייס םעד ןעווארּפ ןלעוו רימ יוװ טָא זיא ---
 .יירעסיש א טרעהרעד ךיז טָאה'ס
 ?עדָאגאה יד ןגָאז רעלדנעטשפוא ערעזדנוא יוװ ,טרעה ריא --
 רָאנ ,ןרעה רָאנ טינ יז ךיא ןיב רעהא ןעמוקעג ןוא .רעה ךיא ,רעה ךיא --

 ןגָאז ךיוא
 ;ןפורעגנָא ךיז ןוא ןָאפ רעד טימ ןָאטעג טכָאפ א טָאה קעטעמ
 םאב םאד טָאה ןרָאי עקילָאמא ...רעקנעה יד ןופ םאד ...ןיבור עינאּפ ,םאד ---

 :טַײטאב ןכעלטנגייא םעד ןבָאה םאד זדנוא אב טעװ טנַײה ןוא ,ןַײװ ןסייהעג רעדייס

 | !םיכצָאר יד ןופ טולב !טולב

 -ור ןפורעגנָא ךיז טָאה --- ,טולב שיטניה םעד טָא ףא "ונַאיעכעש, טכאמ --

 -ינרעד ןוא ךָארב רָאי טנזיוט ייווצ ןעייטש "ונָאיעכעש, םעד טָא רעטנוא -- ,ןיב
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 ןעייטש *ונָאעכעש, םעד טָא טימ .טלעוו רעד ןיא לעציה א רָאנ ּוװ ןופ גנוקירעד
 ןענָאולימ יד רָאנ טינ ...ןברַאטשענּפָא זדנוא ןיא זיא סעּפע ...געוודייש א אב רימ
 "עג זדנוא ןיא טרעװ סעּפע ןוא ...עפונ זדנוא ןיא .,סעּפע ךָאנ -- רָאנ ,םישיודק
 | ,..ןריוב

 -רָאפ זיא טכאלש עטשרע יד .טַײװ ןופ טרעהעג רעטציא ךיז טָאה יירעסיש יד
 טָאה'ס וװ ,םעד ןופ טַײװ קיסעמטנטלעהראפ ןעוועג זיא סָאװ ,ןָאיאר ןיא ןעמוקעג
 ,טקנופ-עדנאמָאק סקעטעמ ןענופעג ךיז

 םיא טָאהװ רענעי סָאװ ,עטאנארג יד טנאה סקטטעמ ןופ ןעמונעג טָאה ןיבור
 ןא טקוקאב טלָאװ רע יװ ,ןטַײז עדייב ןופ סמעטיפ יד טימ טקוקאג יז ,טגנאלרעד
 ;ןפורעגנָא ךיז ןוא ,גערסע

 אבאה :טנַאזעג ןבָאה סָאװ ,םימָאכאכ ערעזדנוא ,ןעוועג טכערעג ןענייז ייז --
 ?טרָא ןַײמ ןַײז טעװ ּוװ ,רימ טזַײװ ,זיוגראהייוו טייקשאה ,עגראהייל

 ;ןביוהעגפוא ךיז טָאה שועדאט
 ,רָאטקָאד ,טמוק .ןריפמרוד ןיילא םיא לעװ ןיא --
 ,סאג-אנשעל ןופ ןגָארטרעד ךיז טָאה יירעסיש יד .ןעגנאגעגסיורא ןענַײז ייז

 יו ,ןעגנאגעג זיא טָאװ ,ענַאלַאק עטשרע יד טנגעגאב רעלדנעטשפוא יד ןבָאה טרָאד
 ענַאלַאק יד .לָאירטיװ ןוא סעטאנארג טימ יז ןעמ טָאה טנגעגאב .דאראפ א ףא
 ןופ רענייק ךיז טָאה סאג רעד ףא .רעַײפ סָאד טייג סע ןענאוונופ ,ןעזעג טינ טָאה
 ןלאפעג זיא ףָאטש-ןערב רעד ןוא רעייפ סָאד .טיירדעגמורא טינ רעלדנעטשפוא יד
 -סיוא ךיז טָאה טנַאלַאק יד .ןשינעטלעהאב ערעדנא ןופ ןוא רעכעל-םעדיוב יד ןופ
 טיג .ןרעדנא ןפא ןטָארטעג טָאה רענייא .ןגירשעג ןבָאה עטעדנּווװראפ ,טשימעג
 ןטייז ענעדיישראפ ןיא ןפיול ןעמונעג ףָאש יד יוװ ייז ןבָאה ,רענגעק םעד קידנעעז
 ןופ טַײקליטש רעד ןוא סאג רעד ןופ טַײקטסוּפ רעד קידנעיורטעג טינ ,קירוצ ןוא
 ףא ןסױטשעגנָא ךיז ןוא ָאטעג רעד ןופ ןסירעגסיורא ךיז טָאה ענַאלַאק יד .טכאנ רעד
 שאמשימ ןקידנצלירג א ןיא .ָאטעג רעד וצ ןייג ןיא ןטלאהעג ךָאנ ןבָאה סָאװ ,ןלייט יד
 ןגיוצעגרעדנאנאפ קירוצ ליאכ עשישטיַײד סָאד ךיז טָאה גנונעדרָאמוא ןא ןיא ןוא
 ,ראפעג ןייק רעמ קידנליפ טינ ,רעקיור ןייג ןעמונעג ןוא טַײז רעשירא רעד ףא
 רעד ןופ דאירטָא ןא .סעטאנארג ןלאפ ןעמונעג רעטצנעפ יד ןופ ןבָאה לָאמאטימ
 -יזַאפ ןעמונראפ טָאה גנוריפנָא סוואלסעלָאב רעטנוא עידראווג-סקלָאפ רעשיליופ
 -אב רעטצעל רעד ףא ןעגנאגעג ןשטַײד יד ןעגייז םיא ךרוד סָאװ ,געוו ןפא סעיצ
 סעקירפ לואּפ ןופ טַײװ טינ ןלאפעג זיא עטאנארג ןייא .ָאטעג רעד טימ שינעגעג
 ,ןיזומיל

 ,ןוא ןָאפעלעט א וצ ןלאפעגוצ ,רעכעד יד רעביא קידנעזיוּפ ,טלמעד זיא עיטאט
 ;:באטש ןטימ ןדנובראפ ךיז ,עטעּפָאסראפ א

 !קעטעמ --

 ןוא םענ ,ןענעגראה ןעמוקעג זיא סָאװ ,םעד -- וגרהו םכשה -- אגרהל אבה1
 ,רעירפ םיא עגראה
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 ?טדער רעוו --
 ןוא ךעלקירדסיוא לאמיסקאמ ןַײז טימאב לָאק סָאד ךיז טָאה -- ,ךיא --

 ,עיסאט ,ךיא --- ,ליטש
 ?ףיז טרעה סָאװ --
 ;ץראה ריא ןופ ץיה רעצנאג רעד טימ לבַײרט ןיא טמעטָאעגניײרא טָאה עיסאט
 ,זדנוא סעוויוטעל לונ---סנייא --
 טינ גָאטסטרובעג ןַײז וצ רערויפ םעד שעּפעד-רילוטארג ןייק טָאה עקירפ ןָאפ

 ץנעדיזער רעד ןיא ךיז וצ טרעקעגמוא ךיז רענעסימשעגּפָא ןא טָאה רע ,טקישעג
 רעוועשראוו םענופ גנוריפנָא יד טאר א ףא ןפורעגפיונוצ ,סעיילא רעװַאדזאיוא ףא
 םעַײנ א ןטכארטכרוד ןעמונעג ןוא ןוורעזער יד ןופ גנוריפנָא יד ןוא ןָאזינראג
 ,ןבעגרעטנוא ךיז ןעגניווצ יז ןוא ָאטעג יד ןריקָאלב ןופ ןאלּפ

 -יטרא ןוא ןעקנאט ץוכ ןצונסיוא ןרָאװעג ןסָאלשאב זיא טאר ןקיזָאד םעד ףא
 ןבייהפוא ,ּפָארט רעה ןרָאװעג טלעטשעג זיא עיצאיווא ףא .עיצאיווא ךיוא עירעל
 ןדניצנָא .ןעלצרַאװ יד רעטנוא זיב יז ןענערבסיוא .ןסאגופ ןופ רעייפ טימ ָאטעג יד
 -ייפרעסאוו יד ןסיירעביא .ןַײז טינ לָאז גנאגסיורא םוש ןייק .ןטַײז ריפ עלא ןופ יז
 -רעטנוא יד ןעקנירטראפ .זאג טימ ןרער ןריפכרוד ןשינעטלעהאב יד ןיא .גנוט
 רעד רעטנוא ןוא דרע רעד ףא ,טפול רעד ןיא ןייג לָאז טכאלש יד .ןגעוו עשידרע
 ,ץיזאב ןיא טָאה דנאלשטייד סָאװ ,רעוועג םינימ עלא טימ .דרע

 ךָאד ,ןעלטימסָאמ עטקרעמעגנָא יד ןופ ןדירפוצ ןעוועג זיא טעטילארענעג רעד
 ;ןפורעגנָא ענעמוקעג יד ןופ לארענעג א רענייא ךיז טָאה

 ןגעק סנטסקינייו טלעטשעגסיורא ןַײז טנַאקעג טלָאװ רעוועג עקיזָאד סָאד --
 .ָאטעג רעד ןגעק טינ ,עיניל-ַאנישזאמ רעד

 ;טַײז סלארענעג םעד ןיא ןָאטעג קוק א גנוטכאראפ טימ טָאה עקירפ לֹואֹּפ
 יד זא ,ןסעגראפ טָאה ריא ,לארענעג ,עטכישעג ןייק טינ טקנעדעג ריא --

 ָאטעג רעטמאדראפ רעד טימ ןוא .טכאלש ןָא ןעמונעג רימ ןבָאה עיניל-ָאנישזאמ
 ,רָאי עטירד סָאד ןיוש ךיז רימ ןגָאלש

 םוצ גנוטיירגוצ יד ןעגנאגעג זיא גָאט ןטייווצ ןופ טפלעה זיב טכאנ עצנאג יד
 טָאה טפאשרָאטאנרעבוג יד סָאװ ,ןעלטימ עלא טימ ָאטעג רעד ףא ףירגנָא ןלארענעג
 וצ ָאטעג יד ןעגניווצ טפָאהעג ךָאנ עקירפ לֹואּפ טָאה ךָאד .סושער ריא ןיא טאהעג
 רעקיטליגדנע רעד ןגעוו ןלייטימ .טקעפצ בילוצ טראגעג סָאד טָאה רע .,ןרילוטיּפאק
 זא ,טסּוװעג טָאה רע .גנוקיטעּפשראפ א טימ ןַייז לָאז .רערויפ םעד עיצאילוטיּפאק
 טפאשרָאטאנרעבוג רעד ןופ ןוורעזער יד טימ ןָאזינראג ןצנאג םעד ןדנעוונַא ראפ
 -גפָאװ רעטקיטולבעגסיוא ןוא רעטרעגנוהעגסיוא רעד ןגעק רעוועג םינימ עלא טימ
 יד ןעוו עליפא .ןבעג טינ גנונעכייצסיוא ןייק רערויפ רעד םיא טעװ ָאטעג רעזָאל
 ןלעוו טונימ ןעצ עקיזָאד יד רעבָא .טונימ ןעצ יו רעמ טינ ןרעיוד טעװ טכאלש
 ףא .טַײקסיױרג ןַײז ףא ,סוכלאמ ןַײז ףא .ךַײר ןפא קעלפ רעקיביײא ןא יוװ ,ןביילכ
 ןעגנּוװצעג טעװ ךַײר עטירד סָאד סָאװ ,ראפרעד סרעדנוזאב ,טַײקטגיזאבמוא ןַיז
 ,ןטנָארפ עטסרעווש עריא ןופ םענייא ףא יװ ,טכאלש עטכע ןא ,טכאלש א ןריפ ןַײז
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 ,טונימ ןעצ יו רעמ טינ ןַײז לָאז ?סעקילדִיי עטרעוויידעגסיוא יד טימ ?ןעמצוו טימ
 ,טונימ ףניפ

 טעװ רע :טנאיראוו א ךָאנ וורעזער ןיא ןטלאהעג עקירפ ןָאפ טָאה רעבירעד
 ,רעלדנעטשפוא יד ראפ םיָאנט עקיטסניג טימ ןרָאיטנעמאלראפ ָאטעג ןיא ןקיש
 יז ףוא ןביג ייז ,ייז טריטסינמא רע ןוא ,רעוועג סָאד קעווא ןגייל ייז ,ךעלמענ
 ,עיצאילוטיפאק"ןרע רָאפ ייז טגייל רע .ןבעל סָאד ןעמעלא יז טקנעש רע ןוא ,טכאלש

 זא ,אפאטסעג רעוועשראוו ןופ ףעש רעד ,קנאדעג םעד טזָאלרעד טינ טָאה רע
 זא ,טסוװעג טיג טָאה רע ;סעיצידנָאק ענַײז ןפראווּפָא ךערפ יוזא ןלעו ןדִיי יד
 טינ ךיז טָאה רע :טפול רעד ןיא ןרעװ ןגָארטעגפוא ןלעוו ןרָאיטנעמאלראפ ענַיז
 רָאנ ,טונימ ןצפופ טינ ןוא טונימ ןעצ טינ ןרעיוד טעוװ טפאלש יד זא ,טלעטשעגרָאפ
 עשישטַײד עצנאג סָאד דנאש טימ ןקעדאב טעוו יז זא ןוא טעלסעמ קיצרעפ ןוא יירד
 ,טכארטעג טינ טָאה רע ;ךַײר ןטירד םענופ שזיטסערּפ ןשירעטילימ םעד ןוא רעוועג
 סעלייוועג רעטרעדנוה ןרעגלאוו ךיז ןלעװ ָאטעג רעד ןופ ןסאג עמערָא יד ףא זא
 -פלעווצ זא ,טביילגעג טינ טָאה רע .ןעקנאט עטרעדָאנקעצ ןוא ןטאדלָאס-סכַײר ןֹופ
 -נערב רעשעלפ טימ "סרעגיט, עשישטַײד יד ןסילרעטנוא ןלעוו רעדניק עקירָאי
 םעד עליפא טָאה רע ,ןטפאשנאמ יד טימ םענייניא ןדניצרעטנוא יז ןוא ףָאטש
 סָאג א ךיז ךעלדנע טעװ ַאטעג ןופ ןסאג יד ףא זא ,טזָאלרעד םינ קנאדעג ןטסדנימ
 -ירא ןיוש ןבָאה עכלעוו ,רעקנעה עשישטַײד ןופ טולב ,דנאלשטַײד ןופ טולב ןָאט
 טָאה רע .עּפָארייא לטרעפ יירד ןופ טולב ןעקנורטעג ןוא טפאצעג רָאי יירד רעב
 "צג םעד ןיא טבלילגעג טָאה רע .עקירפ לֹואּפ ,טלעטשעגרָאפ טינ ץלא סָאד ךיז
 -ריפוטארג א ןקישקעווא ךָאד טפָאהעג ןוא ָאטעג ןיא ןדִיי יד ןופ טפנונראפ ןטגוז
 רע טעװ רעגייזא ףלעווצ .גנוקיטעּפשראפ רעסיוועג א טימ רערויפ םעד שעפעד
 -ראפ ןרעװ טקישעגסיורא ןלעװ ףלעוװצ בלאה ןוא ,רעטילימ סָאד ןעיצרעטנוא
 | ,ןרָאיטנעמאל

 ןיא ןטכיראב ןעגנאגעג ןטקנופ-טכאלש יד ןופ ןענַײז דרערעטנוא רעד ןיא ןוא
 ןעלקאפאס יד טריפעגרעטנוא ןעמ טָאה רעדנוזאב טקנופ ןדעי ףא .באטש-טּפיוה
 ןבָאה ןעיורפ ערעטלע .טורעג ןבָאה טַײלטכאלׂש יד ,ןסיוטשגעמאווצ עטשרע יד ןופ
 ָאטעג ןיא ןריפניירא ןזיוואב טָאה דרערעטנוא יד סָאװ ,ןסאּפאז יד ןופ ןסע טכָאקעג
 טָאה עמ .רעלדנעטשפמוא יד ראפ סטכעקעג ךעלּפעט ןגָארטעג טָאה עמ .ךעסייּפ ףא
 טױמ וצ ליומ ןופ ןעגנאגעג ןענַײז רעטרעוװ ןָא ןוא ,ץראה סָאד טנעלעגרעטנוא ךיז
 ךורּפש ןקיזָאד םעד טימ ןוא ,!?ָאכסַאמאכ-ךןיוּפשק רעד ץראה וצ ץראה ןופ ןוא
 רעד רָאנ טָאה טורעג טינ .ָאש רָאּפ א ףא ןרָאװעג ןפָאלשגא ןעמ זיא ןּפיִל יד ףא
 זיא סָאד זא ,טסוװעג טָאה רענייא רעדעי .ןטקנוּפ יד ןופ ןרידגאמָאק יד ןוא באטש
 רעקידסענָאמכארעבמוא ,רערעווש ןַײז טעוװ עקידרעטַײװ סָאד ,בייהנַא רעד טשרע
 יינסָאדנופ טרעוו טולב ןקיזָאד םעד ןיא ןוא .געוו רעד זיא סָאד רעבָא ,רעקיטולב ןוא
 ,קלָאפ סָאד ןריובעג

 ,עדָאגא רעד ןופ רעטרעװ -- ךתמח ךופש1ב
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 ןפאכרעבירא טפראדאב ךיז ןעָאש-ור עטלייצעג עקיזָאד יד ןיא טָאה שועדאט

 םיא טָאה ןיבור רעקירָאטסיה רעד .טַײז רעשירא רעד ףא טגנאוודָאטעג רעד רעביא

 טָאה רע רעבָא .ָאש רעבלאה רעקירעביא ןא ףא ןסלאהראפ טייחרעטכירעגמוא

 .טרעיודאב טינ םעד ןגעוו

 ,אזא ךָאד רעבָא ,רענעטלאהעגנייא ןא ,למוט א טרעהרעד ךיז טָאה לָאמאטימ

 "םוא עלא ןענַײז לאנגיס א טול .םיירג"טכאלש ןכאמ ךיז ןעגנוווצעג טָאה סָאװ

 יד רעביא .רעצעלּפ ערעייז ןעמונראפ ןבָאה עלא .ןרָאװעג טקעוװעגפוא רעלדנעטש

 יו ןטלאהנַײא ךיז קידנעימאב ,רעייגכרוד סעפורג ןָאטעג זָאל א ךיז ןבָאה ןסאג

 -סיורא ךַײלג ןענַײז'ס .טַײקליטש עקיטכאנאב יד ןֹוא גנונעדרָא יד ךעלגעמ טַײװ

 זא ,ןרָאװעג טסּוװאב זיא םורא טונימ עכעלטע ןיא .רעריּפשסיוא ןרָאװעג טקישעג

 ןשידרערעטנוא ןא ןבָארגעגסיױוא ןבָאה קאיוואּפ ןופ עטריטסערא עשיטילָאּפ יד

 יד ןעגנאגרעד ייז וצ זיא'ס רָאנ יוװ ,סיורא ןסיורד ןיא עסיפט רעד ןופ גנאגכרוד

 "פוא ייז ןבָאה גַײצעג ענעדיישראפ טימ ןוא לגענ יד טימ .דנאטשפוא ןגעוו עידעי

 זיא טנעה ערעייז ןיא .ןגעקטנא ןעגנאגעג ןיילא ייז ןענַײז ןטסאלּפ .דרע יד טנפעעג

 ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ ,יירעסיש יד .ךעיוק רערעייחעגמוא ןא ןרָאװעג טפירטעגנָא:

 םענופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,טנעה יד ןופ קעטייו םעד טביוטראפ טָאה ,ָאטעג ןופ

 טָאה טכאנ עקידנעסיײּפ-װערע עפיט יד .ןסיורד םעד ןעזרעד ןבָאה ייז ןוא ,ןבָארג

 ןיא ןסירעגנַײרא ךיז ןוא טַײקליק רעקידגנילירפ רעסיז טימ טשירפעגּפָא ייז

 ךיז ןבָאה ייז ןוא ,ןרָאװעג טרעטפולעג טינ ןכָאװ ןיוש ןענַייז סָאװ ,ןעגנול ערעייז

 .טגוזעג ןוא שירפ טליפרעד לָאמאטימ

 ,םעגייניא ןוא זַײװסעּפורג ,ָאטעג ןופ ןסאג יד רעביא טנאּפשעג ייז ןבָאה טציא

 יד ןשיװצ .םידריומ יד וצ ןקינייראפ ןענָאק ךיז ןלָאז ייז וו ,רעטרע יד קידנכוז

 ןופ רעיוט םעד אב ןבילבראפ רַאּפ א ןענייז ,טיירפאב ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטנאטסערא

 .עגעסַאשרעד קאיוואּפ

 עצנעקַארשרעד ןופ ןוא עניוס םענופ טגלָאפראפ ,ךעלסעג עטשרעטניה ךרוד

 -עגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטנאטסערא עטיירפאב עכעלטע טריסנאלאב ןבָאה ,ןלורטאּפ

 טימ טָאה סָאװ ,יורפ עגנוי א ןעוועג זיא ייז ןשיווצ .םָארטש-טּפיוה םעד ןֹופ ןגָאלש

 ,קיטש-ףךָארב םענעמוקעגנגעקטנא רעדעי ףא טקוקעג שינעּפאלק-ץראה רעדנוזאב א

 םינ יידעק ,דרע רעד ףא ןרעגלאווקעווא ךיז ןעוועג קיטייג עלייוו רעדעי זיא'ס

 ןיב טָאה יורפ עגנוי עקיזָאד יד רָאנ ,ליוק עקידנעשזדנַאלב א ךיז ךרוד ןזָאלכרוד

 ןטלאהעג טָאה יז .טכאנ רעקידננילירפ רעד ןופ טפול עסיז יד טּפעשעג קעטייוו

 -עגּפָא עטשעלאכראפ יד וצ ןטַײז עלא ןיא םיא קידגעיירד ,ּטָאק םעד ןביוהעגפוא

 -ַעג ריא ךיז טָאה ,עלעסעג סעדעי ןוא סאג רעדעי ,סאג רעד ןופ רעזַײה ענעמוק

 -עגסיוא יז זיא ייז ןשיווצ .ןרָאװעג ןריובעג יז זיא ָאד טָא .סריא ָאד זיא ,טכאד

 ןביוהעגפוא ןייג ןָאק יז .ןעמוקוצ טינ ריא וצ ליוק עזייב ןייק טצוװ ָאד טָא ,ןסקאוו

 ,טכאנ רעד ןופ טַײקטיז יד ןוא רעיורט םעד ןעמעטָאניײרא ןוא ּפָאק םעד

 רעדנא ןא ףא טעווערעקראפ עקּפורג ענענאטשענּפָא עקיזָאד יד טָאה לָאמ עלא
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 וצ טָאה יורפ עגנוי יד סָאװ ,עדייבעג רענעי וצ געוו ןרעכיז רעמ א קידנכוז ,גָאר
 ,טריפעג ריא

 עמ סָאװ ,םעד ןופ ןוא ,ָאטעג ןיא טעשעג סָאװ ,םעד ןופ עטלופעגרעביא ןא
 ןייק קידנליפ טיג ,יורפ יד ןעגנאגעג זיא ,קאיוואפ ןופ ןסירעגסיורא ךָאד ךיז טָאה
 -ץגנייא רעד ןיא ןגיוא יד טימ טלטניּפעג טָאה יז .ראפעג קידנטכאראפ ןוא טַײקדימ
 ;ןיילא ךיז וצ טדערעג ןוא טכאנ רעד ןופ טייקטליה

 ...טקיטעּפשראפ טינ ךאס ןייק ףא --
 -עגרעביא קאיוואּפ ןופ םירייוואכ יד יז ןבָאה -- !טגָאזעג ריא טָאה סָאװ --

 ,טגערפ
 סעפע לאלכיב יז ןעמ טָאה יצ ןוא יז טגערפ עמ סָאװ ,טרעהעג טינ טָאה יז רָאנ

 ;ןיילא ךיז ראפ טצעזעגרָאפ טָאה יז ,טגערפעג
 אידראווג רעד ןופ ענַאטאמ רעד ןָא ...ענָאטאמ רעד ןָא סָאװ ,רָאנ דָאש א --

 ...אווָאדויל
 יז טימ ןעשזדנַאלב ןעמונעג ןוא קירוצ ףא ּפָאק םעד טעװוערעקעגסיוא טָאה יז

 ןוא טַיײז רעשירא רעד ןשיוצ ץענערג יד ןעוועג זיא'ס ּוװ ,טרֵא םעד רעביא ןגיוא
 :ָאטעג רעד

 ...ָאטעג עמאס רעד ןבעל ןיוש ...טכאנאב ךיוא ...טייזעצ סע יז טָאה ןטרָאד טָא --
 !טסייװ רעװ ...ןענופעג קילעפוצ ָאטעג רעד ןופ םירייוואכ סע ןבָאה רעשפע

 טינ ,רעטַײװ ןעגנאגעג ןוא םירייוואכ יד טימ טכַײלגעגסיױא ךיז רעדיוו טָאה יז
 ,סריא קידנטכארט ןוא ,ריא וצ טדער עמ סָאװ ,קידנרעה

 ,ןסאג עקיזָאד יד טָא ןעז לָאמא ךָאנ טעװ יז זא ,טביילגעג טיג ןיוש ךיז טָאה יז
 ןיא ץלא יװ ,רערעַײט ריא יז ןענַײז סנייצלא .ענעכַארבראפ ןוא עװערָאכ ןַיז לָאז
 ,טלעוו רעד

 טינ ןופ ,טיײקטלופעגרעביא ןופ סיוא ריא ןעייג ,טליפעג יז טָאה ,סעכיוק יד
 עטיירפאב יד טימ ָאד עקאט יז טייג יצ ,לאער ץלא סָאד זיא יצ ,ןעמענאב ןענַאק
 יז .רעביטש יד טימ סאג יד ןסעמענאפא סָאד זיא יצ ?קאיוואּפ ןופ ןטנאטסערא
 ןא יװ ,טנעה יד ןטײרּפשסיױא ןוא קורב םעד ןטימניא ןָאט לאפ א טנַאקעג טָאה
 "דנעטשראפמוא ןיילא ריא זיא'ס ,ןגָארטעג יז טָאה'ס רָאנ ,?גיופ רענעסַאשעגרעטנוא
 עטיירפאב יד ןופ דיירפ יד ןוא ורמוא רעד זיולב רעשפע .ךעיוק א ראפ סָאװ ,ךעל
 טינ יז ןּבָאה ,דנאטשפוא םוצ ןקינייראפ ךיז ןעגנאגעג ןענַײז סָאװ ,ןטנאטסערא
 ריא ןיא ןסָאגעגנַײרא ןוא ,סעילאווכ יו ,ןגָארטעג יז ןבָאה ייז ,ןלאפמוא טזָאלעג
 ,טייקטפיורשעגפוא עפעלגעוואמ ענעגייא רעייז

 רעשירא רעד ףא ןענאדנופ קעווא זיא יז טניז ,רעבירָאפ סע זיא טַײצ לפיוו
 ָאטינ טציא זיא םעד ןופ .טַײװ רעייז טציא ןיוש זיא סָאד .טינ טקנעדעג יז ?טַיז
 ,טכאנאב ךיוא .קירוצ ןעגנאגעגרעבירא .ןעמוקעג ךָאד זיא יז .ןטכארט וצ סָאװ
 ,טרעקעגמוא ךיז רעבָא ,גנוקיטעּפשראפ א טימ -- סעמע

 .עטיירפאב יז טקידנוקרעד עלַײו רעדעי ךיז ןבָאה --- ?טַײװ ךָאנ ---
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 יד ןיהּוװ ,גנוטכיר רעד ןיא ןגיוא יד טימ קנוװ א ןעמוקאב זיולב ןכָאה ייז רָאנ
 רעקידוועעזנָא םיוק ,רעטכַײל א זיולב .רעטרעוו ןָא .טריפעג ייז טָאה יורפ עגנוי
 ,סעיװ יד ןופ רעטיצ

 ,ןעמוקעגנָא עטיירפאב סעּפורג עטשרע יד טַײצ רענעי וצ ןיוש ןענַײז ןיהא ןוא
 טנַאקעג טינ ךיוא טָאה יז .יורפ עטעדנוווראפ א ןעוועג זיא ייז ןופ רענייא ןשיווצ
 יז ןבָאה םירייוואכ .טסורב ןיא טעדנווװראפ ןעוועג זיא יז .טרָאװ ןייק ןדיירסיוא
 -עגנָא עריא טימ יז טָאה ,קעטייו םעד קידנטלאהנייא .טנעה יד רעטנוא טריפעג
 ןיא טלמערדעגניירא ,קידנצכערק ,ןוא טפול עשירפ יד טּפעשעג ןעגנול עטריר
 .ןיירא טכאנ רעקידגנילירפ-ווערע רעד

 םוצ ןקינייראפ ךיז ףא ןייג ףראד עמ ןיהוװ ,געוו םעד טסוװעג ךיוא טָאה יז
 סע ןעוו .טינ יז ןָאק ןדייר רעבָא .ןעוועג טרָאד יז זיא גנאל טינ רָאג .דנאטשפוא
 בייה א טיג ןוא טלעוו-רענעי ןופ יװ ףוא ךיז יז טּפאכ ,קעטייוו רעד ּפָא יז טזָאל
 ,טנאה יד

 -נוא רעד ןיא ּפָארא ךיז טזָאל עמ ,ריט א זיא טָא .ןעמוקעג ןיוש ייז ןענַײז טָא
 זיא ןסָאנ .טנעה יד ךיז טקירד עמ .ייז טנגעגאב ךאוו יד .יײרעקורד רעשידרערעט
 טימ טקניװ ךאוו יד .ןזָאלכרוד לָאז עמ ,ךאוו רעד ןבעגרעביא רעירפ ןפָאלעגנָא
 ;רעטעדנוװוראפ רעד ןופ טַײז רעד ןיא ןגיוא יד

 יוזאיוו .ןגרָאזאב ךיַילג סע ןָאק עמ ?רעטקָאד א ךָאנ ןפיול ןעמ ףראד רעשפע ---
 ?ןעמוקעגרָאפ סע זיא

 ןגָאז סעפע רעבָא ,לכיימש ןטרעטַײלעג א טימ טלכיימשעג טָאה עטעדנוווראפ יד
 .רעווש ןעוועג ריא זיא

 -קאב םיא טכאמעג .ַײרעקורד רעד ןיא גנאגכרוד םעד טַײרּפאב טָאה ךאוו יד
 ,עטעדנוווראפ יד ןריפּפָארא ןטיײקירעזוש ןָא ןענָאק לָאז עמ ,םעוו

 .ןסָאנ טגיילעגרָאפ טָאה --- ?טנעה יד ףא ןגָארטּפָארא יז רעשפע --
 ,טביולרעד טינ טָאה עטעדנוווראפ יד רָאנ
 רָאדירָאק ןייא ןופ רעבירא ןעמ טייג טָא .רָאדירָאק א רעביא ןיוש ןעמ טייג טָא

 טָא .ןייגוצכרוד רעטכַײל ןַיז לָאז'ס ,רעייפ ןָא עליו רעדעי טדניצ עמ .ןטייווצ א ןיא
 -פיונוצ ייווצ עשינ רעפיט רעד ןיא ךיז ןעעזרעד'ס ןוא ,ריט יד ףוא ןיוש ךיז טנפע
 רעד ןופ טעבנקנארק סָאד ןעוװעג גנאל טינ טשרע ןענַײז סָאװ ,סנטסאק עטקורעג
 .עיסאט רעטעדנוווראפ

 טינ ןוא ,עשָאבלאה ךעלקיטש רָאּפ א ךָאנ טימ לטנאמ א ןסקאוועגסיוא זיא דלאב
 -עלעג ןטריזיװָארּפמיא םעד ףא ןגיילקעווא עטעדנוווראפ יד טעװ עמ זיב ,טראוועג
 ,רעטקָאד א ןַײז ךַײלג ָאד לָאז סע ,גנונעדרָאראפ א ןרָאװעג ןבעגעגּפָא זיא ,רעג

 רע טָאה עקינייא ןיא .ןטנאטסערא עטיירפאב יד טלגנירעגמורא ןבָאה ןקעטעמ
 -טכירעגמוא ליפיוזא ןופ ןביוהעג םיא ךיז טָאה ּפָאק רעד .םירייוואכ עטלא טנעקרעד
 טַייײקטּפאכראפ טימ טָאה רע .טכאנ רעכעלנייוועגרעסיוא רעקיזָאד רעד ןיא טַײק
 ןגעוו ייר רעטשרע רעד ןיא ךיז ןסיוורעד טלָאװעג ןוא עטיירפאב יד ףא טקוקעג

 שָארפ ןָאפ טָאה ייז טימ סָאװ ,רעניווונייא-קאיוואּפ רעטנזיוט יד ןופ ?ריוג םעד
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 ףא ,טכארטעג ןיוש קעטעמ טָאה קיטַײצנײא .עמרוט עשיליוּפ עטלא יד טּפָאטשעגנָא
 רעוועג ןגעוו ןוא וורעזער ןטראוורעדמוא ןקיזָאד םעד ןצונסיוא ןקריצאב עכלעוו
 ,ןגעווטרעייזראפ

 רענעביוהעגרעטנוא ןא ,קעטעמ טָאה --- ?ןבָארגעג ריא טָאה סָאװ טימ זיא --
 -טג לָאמאטימ עלא ייז טָאה רע .לָאמאטימ עלא אב טגערפעג ,טַײקטגיוועגפוא ןופ
 -מיר סקעז ןיא ןסירעג ךיז טָאה סָאװ ,קילב ןטפאהרעביפ ןַײז ןיא ןּפאזנַײרא טלָאװ
 ,טַיז רעשירא רעד ףא יא ,באטש ןיא יא ,ןקריצאב יד ףא יא ,קיטַײצנײא ןעגנוט
 עטגיילעגנָא יד ןופ ןקיצנייא ןדעי ףא יא ,ראפעג יד טעָארדעג טָאה'ס ןענאוונופ
 טימ ןיא -- :ענארפ ןַײז טרעזאכעגרעביא טייהרעטלמוטעצ יוזא ןוא .טסעג
 ?גנאגסיורא םעד טנפעעגפוא ךיז ריא טָאה סָאװ

 ,לָאמאפא סעליוק רעקילדנעצ ןָאטעג ךליה א ןבָאה -- ,ןזַײא רעקיטש טימ --
 ?ןזייא טאהעג ריא טָאה ןענאוונופ --
 ,רעטרע ערעכיז ןיא ןטלאהאבראפ ןגעלעג ןענַײז ייז --
 ;לָאק סנסָאנ טרעהרעד ךיז טָאה טַײז רעד ןופ
 : ?ךיז טימ ייז טָאה ריא --
 טכליהעגכרוד טָאה ריא ןופ סָאװ ,טַײז רענעי ןיא טקוקעגמוא ךיז ןבָאה עלא

 ףא יא :סעגארפ עדייב ףא רעפטנע רעד ןגָארטעג ךיז טָאװ'ס ןוא .עגארפ סגסָאנ
 :סקעטעמ ףא יא ,סנסָאנ

 ,ןטנאטסערא ליפיווא ךָאנ ראפ ןקעלק טצװ רעיוט רעשידרערעטגוא רעד --
 א טימ ןוא .טיוג ןייק ןעװעג טיִנ זיא ערעדנא ראפ גַײצעג סָאד ןוָאל זא יוזא
 "אפ ךלוא ןיילא סע טנָאק ריא .טיג ךיז ןעמ טדיישעצ טַײצ אזא ןיא ןזַײא לקיטש
 | ,ןייטש

 -זנָאלב ןייא ןיא ןטלאהעג ןוא ּפָאק ןטימ טלקָאשעגוצ קעטעמ טָאה -- ,טוג --
 טָאה ריא סָאװ ,טימָאכאכ יו ,ןָאטעג טָאה ריא .טגכייצעגסיוא --- ,ןגיוא יד טימ ןעשז
 ,ןעמוק ץינוצ ָאד זדנוא ןלעוו ייז .ךיז טימ ןעמונעג ןטנעמורטסניא יד

 ;םעטָא רעד ןטלאהראפ עלַײװ א םיא ךיז טָאה'ס
 ?דנאטשפוא ןגעוו ןרָאװעג עריווועג ריא טַײז יוזאיוו ןוא ---
 טנגעגאב קידלביראפ ךיז ןבָאה ךַײלג רָאנ .ןרעפטנע ןָאטעג זָאל א ךיז ןבָאה עלא

 ;רענייא טָאה טרעפטנעעג ןוא ,ןגיוא סנעמעלא
 טסוװעג ןיוש רימ ןבָאה ,דנאטשפוא ןא טיירגעג ךיז טָאה'ס זא ,םעד ןגעו --

 ..טפאזעגכרוד ךיז טָאה'ס ,גנאל ןופ
 ךָאד טָאה עמ -- ,רעטייווצ א ןטינשעגניירא ךיז טָאה -- ?טּפאזעגכרוד סָאװ ---

 זיא'ס ןוא ..עטרעוװאכ א קאיוואפ ןיא ןפרָאװעגנַײרא קירוצ געט עכעלטע טימ
 ,רָאלק ןרָאװעג ץלא

 קירוצ געט עכעלטע טימ טָאװ'מ -- ,רעטשרע רעד טצעזעגרָאפ טָאה --- ,ָא" --
 טאהעג טָאה יז .קאיוואּפ ןיא טצעזעגקעווא יז ןעו-סָאװ זיב ןוא לדיימ א טּפאכעג
 ,ןבעגעגרעביא זדנוא טָאה יז סָאװ ,עטשרע סָאד זיא ..ָאטעג רעד טימ ןעגנודניבראפ
 .ןבָארג ןעמונעג ךַײלג רימ ןבָאה .טפול רעד ןיא ןיוש זיא דנאטשפוא רעד זא

99 



 ?סיורא ךיוא זיא לדיימ סָאד ןוא ---
 ,זדנוא טימ םענייניא --
 ?יז זיא עשז וו ---
 טמאזננאלראפ לסיב א ךיז טָאה -- ,געוו רעדנא ןא ךרוד עּפורג א טימ טייג יז --

 -יזָאד רעד ךָאנ --- ,לדיימ ןגעוו טלייצרעד טָאה סָאװ ,רעוואכ רעד רעפטנע םעניא
 ןייג טעװ ץלא ביוא ...ָאד ןַײז דלאב ןלעװ ייז .געיעג א ןעוועג זיא עּפורג רעק
 ,..םעלָאשעב

 עטרעוואכ עקיזָאד יד טניז זיא -- ,רעטשרע רעד טצעזעגרַאפ טָאה --- ,ָאי --
 ..ןוא טכאנאב ןוא גָאטאב ןבָארגעג גנאגסיורא םעד ןיוש רימ ןבָאה ,ןעמוקעג זיא

 א טפאכעגסיוא רעדיװ טָאה -- ,טכירעג סעפע ףא ךיז ןבָאה רימ ןוא --
 ,רעטייווצ

 רימ ןבָאה געט רָאּפ עטצעל יד .ךרָאש ןדעי וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא טראוועג --
 יד ןופ למוט רעד ןוא .ַײרעסיש יד --- ךָאנרעד ,רָאפ טמוק סעּפע זא ,טליטרעד
 -אב ןוא ,קירוצ ףא ןפָאלעג ,ערָאשאח רעזדנוא טיול ,ןענַײז סָאװ ,ןלייט עשישטַײד
 -נייא ןייק טינ זיא ,טנכערעגסיוא רימ ןבָאה ,יירעסיש יד .יירעסיש יד -- סרעדנוז
 יד ?ןעמעוו טימ זיא ,טכאלש א ביוא ןוא .טכאלש א זיא'ס זא ,סע טסייה .עקיטַײז
 ,ונ .ָאטעג רעד טימ זא ,ןעגנירד טפראדעג ןעמ טָאה .טַײװ ךָאנ ךָאד ןענַײז עטיור
 זיא יירעסיש יד .טינ ךיוא ןעמ טגייווש ,טכאדעג זדנוא ךיז טָאה ,ָאטעג רעד ןופ ןוא
 ,ץלא זיא סָאד טָא .ןטַײז עדייב ןופ

 טע'ס .ןעיירדסיורא סיוועג ךיז ןלעו עפורג רענעי טימ ל?דיימ סָאד ןוא ---
 רעד ןופ ןיילא ,סיוא טזַײװ ,זיא יז ..ָאש א ךָאנ ,ָאש א ךָאנ ןרעיודעג רעשפע
 ..ָאטעג

 -אב ךיז רע טָאה ךיַילג רעבָא .קירעיורט ןרָאװעג לָאמאטימ סעּפע זיא קעטעמ
 םענופ טסעג יד ןבעגעג סיוא לייצ א לָאמארעדיװ ,דנאטשוצ םעד טָא ןופ טיירפ
 ;ןפורעגנָא ךיז ןוא קאיוואפ

 ...ָאטשינ זיא לדיימ סָאד סָאװ ,דָאש א ..,ָאי ---
 א עּפורג רעד ןופ רענייא טָאה --- ,טינ ךיז טגרָאז .רעוואכ ,ןעמוק טעװ יז --

 ,ערעדנא ןעצ ןופ רעירפ ןעמוק טעװ יז -- ,ןַאטעג ףרָאװ
 --- ,עמעט רעדנא ןא ףא סעומש םעד טריפעגרעבירא קעטעמ טָאה -- ,טוג ,ונ --

 ,באטש-טּפיוה ןיא ריצאּפש ןקניניילק א ןכאמ ךָאנ ריא טעוװ דניצא
 ?טַײװ זיא'ס --
 ,רעהא קאיוואפ םענופ יוװ ,רעטנעשג --
 ;:טצעזעגרָאפ טָאה קעטעמ ןוא ,טכאלעצ קיטומטוג ךיז ןבָאה ענעמוקעג יד

 ,רעוואכ א ךַײא טעװ ןריפוצ ,טונימ ןצפופ -- ןעצ ,סנטסכעה
 ;ןָאטעג ףור א טָאה רע
 ,ןסָאנ --
 -סיוא ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,ןסָאנ רעכלעדימרעדמוא רעד ןסקאוועגסיוא זיא ךַילג

 ,קידגעייג למערד א ןּפאכ טנרעלעג
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 -עגקעווא טינ ךָאנ טסיב וד -- ,קעטעמ טרעזאכעגרעביא טָאה --- ,ןסָאנ --
 ?ןעגנאג

 ,קעטעמ רעוואכ ,טעז ריא יו ---
 ?טעּפש וצ ןַײז טינ טעוו סע --
 ןגיוא ענעפָאלשעגסיוא-טינ יד טימ ןוא טנעה יד טימ ןָאטעג זַײװ א טָאה קעטעמ

 ;ןטנאטסערא עטיירפאב יד ףא
 זיב .טינ ךיא ףעװ ןקיטעּפשראפ רעבָא ?ןייגקעווא טנָאקעג ןעמ טָאה יו --

 ןוא םארגָארּפ רעד טיול .קעטעמ רעוואכ ,טַײז רענעי ףא ןַײז ךיא לעװ גָאטראפ
 ,ןאלּפ ןטיול

 םענופ עּפורג רעד ףא ןָאטעג זַײװ א קעטעמ טָאה -- ,םירייוואכ יד םענ זיא --
 ,טיג וטסמוקאב ןבאנפוא ןייק רעמ .באטש-טּפיוה ןיא קעווא ייז ריפ ןוא --- ,קאיזואּפ
 רעד ףא זיא עגער רעדעי יכעוו ןיא ןזָאל ךַײלג ךיז וטסנַאק באטש-טפיוה םענופ
 ,דלָאג ןופ גָאװ

 :עפורג רעד וצ ןפורעגנָא ךיז ןוא ּפָאק ןטימ ןָאטעג לקָאש א טָאה ןסָאנ
 ,קיור זיא סאג ןפא .ךעלרעדידב ,טמוק --
 טרעהרעד ךיז ןבָאה -- ,עטרעװאכ רעד טימ ןענעגעזעג רָאנ ךיז ןרימ --

 ,לָאמאטימ ןעמיטש עכעלטע
 רענייא ןוא ,ןָאטעג קוק א ,רעטעדנווװראפ רעד וצ ןעגנאגעגוצ ייז ןענַײז עלא

 ;ליטש רעייז טדנעוועג ךיז טָאה
 ?לרעטסעווש ,ךיז וטסליפ יו ---
 ,ןעמוקעג טינ זיא רעפטנע ןייק
 קאיוואפ ןיפ ןשטנעמ יד ןענַיז ,ןטַײז עדייב ןיא ּפעק יד קידנגיװ ,טייהרעליטש

 ,ריט רעד זיב טלילגאב ייז טָאה קעטעמ ,סאג ןפא סיורא ןענעסָאנ טימ םענייגיא
 -ןלפ זיא סָאװ ,וורעזער ןטראוורעדמוא םענופ טשארעביא ןעוועג ץלא ךָאנ זיא רע
 -מוא םעד ןגעוו גנורעיודאב ערָאלקמוא ןא סעּפע ןוא ,ּפָארא למיה םענופ יו םעצ
 געװ רעדנא ןא ךרוד ןעגנאגעגקעווא עטגלַאפראפ א זיא סָאװ ,?דיימ ןטנאקאב
 ןיילא סע ךיז טָאה רע ...טקירדעג םיא טָאה ,רעהא ןעמעלא טימ ןעמוקעג טיג ןוא
 רֶע .רעמיצ ןטימניא טלעטשענּפָא ךיז רע טָאה םעצולּפ .ןרעלקרעד טנַאקעג טינ
 א ,ןָאטעג פאכ א ךיז רע טָאה לָאמאטימ ןוא .טכארטעג .לַײװ א ןענאטשעג זיא
 ,עטעדנוווראפ יד ןעזעג ןייז וצ ףראדאכ'ס יוװ טינ עליפא ךָאנ רע טָאה ,ךעלטנגייא

 עטקורעגפיונוצ דיווצ יד ףא ,טרָא םוצ ןעגנאגעגוצ רע זיא טירט טליטש טימ ןוא
 ,ןגעלעג זיא יז זו ,סנטסאק

 ,לפיט שירעיופ א ןיא טלקיווראפ ןעוועג רעטעדנוווראפ רעה אב זיא ּפָאק רעד
 ,טכאמראפ --- ןגיֹוא יד

 ,ןרערט ךרודא ךיז ןגָאלש ןגיוא עטכאמראפ יד ךרוד זא ,טקרעמאב טָאה קעטעמ
 לָאמאטימ ,ןקעטייוו עסיורג ןדַײל ףראד עטעדנוווראפ יד זא ,ןענאטשראפ טָאה רע
 ,ןאטעג ףרָאװ א םיא ןיא ךיז טָאה ץראה סָאד זא ,טליפרעד רע טָאה
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 -ראפ רעד וצ ןגיובעגנָא רעפיט ךיז ,רעטנעענ טָארט א ךָאנ טכאמעג טָאה רע
 :ןָאטעג למרומ א ,רעטניוטשרעד א ,ןוא רעטעדנּוװ

 ...עניטסירכ --
 ּפָאק ריא ןופ ןעמונעגּפָארא קיטכיזרָאפ ...ינק יד ףא טזָאלעגּפָארא ךיז טָאה רע

 רעיוא ןסאלב ןקניניילק ריא ןופ ןעגנעהּפָארא ןעזרעד ןוא לכיט עשירעיופ סָאד
 טגנעה סָאװ ,לטעלב קיטסבראה טנקירטעגסיױא ןא יװ ,לגניריוא קיליב סיורג א
 ,לגייווצ םענופ ןכָארבראפ עלעסיב א ןוא טעשטרָאקעגנַײא עלעסיב א ּפָארא

 ?יוזאיוו --- ,ּפָאק ןראפ ןָאטעג םענ א טראצ יז קעטעמ טָאה -- ,עניטסירכ ---
 ..?קאָיוואּפ ןופ

 ּפָאק ןַײז ןיא רָאנ ,טמעטָא יז יצ ,ןרעהרעד --- ריא וצ ןגיובעגנָא ךיז טָאה רע
 טינרָאג טָאה רע זא ,למוט רעקידנסַײרפוא אזא ןענאטשעג זיא ץראה ןַײז ןיא ןוא
 ,טרעהרעד טינרָאג ןוא ןעמונאב

 רע זיא טירט עלענש ןוא עטכַײל רַאּפ א טימ .רעטקָאד א ןעמוקעגניירא זיא'ס
 -עגסיוא יז .קָאר ריא טעיליּפשעצ טָאה רע .רעטעדנוווראפ רעד ןבעל ןעוועג ןיוש
 זא ,ןייטשראפ וצ טימרעד קידנבעג ,ּפָאק ןטימ טיירדעג ,קידנגָאז טינרָאג ,ןוא טרעה
 ;ןקעטעמ ןכאמ םאזקרעמפוא ןזיוואב רָאנ טָאה רע .טוג טינ זיא'ס

 ,טולב ךאס א רעייז ןריולראפ טָאה יז --
 ;טנעה יד טריפעצ ןוא דנוװ רעד ףא ןָאטעג קוק א לָאמאכָאנ טָאה רע
 םענופ ןעגנאגעג דנּוװ אזא טימ יז זיא יוזאיוו ,ןייטשראפ וצ רעווש זיא'ס --

 | ...געוו ןיא ןלאפעג טינ ןוא קאיוואפ
 סָאד .ןליוק ןיא זדלאה ןזיב רענעבָארגעגניירא ןא יװ ,ןענאטשעג זיא קעטעמ

 ,ןעז טנָאקעג טָאה עמ .ןגױצעגּפָא ןוא טנערבעגרעביא ןעוועג םיא אב זיא םענָאּפ
 -ּפָארא ךיז ןוא ןביוהעגפוא סעּפע עלַײװ רעדעי ךיז טָאה ףיילש ןקניל ןַײז ףא יו
 .ָאטינ זיא ןעניטסירכ ןעוועטאר ףא גנונעּפָאה ןייק זא ,ןענאטשראפ טָאה רע .טזָאלעג
 םאב ןָאטעג גערפ א רע טָאה ךָאד .ָאטינ ךיוא זיא ןעוועטאר וצ יז סָאװ טימ ןוא
 ;לָאק ןטימ יװ ,ןגיוא יד טימ רעמ רעטקָאד

 ...ןעוועטאר יז ףראד עמ ..?ןעמ טוט סָאװ --
 -רָאג ןוא ןטַײז עדייב ןיא טנעה יד טריפעצ לָאמארעדיוו טָאה רעטקָאד רעד

 ןטיירג טפראדעג ךיז טָאה'מ .ףָאס םוצ ןעגנאגעג זיא טכאנ יד .טרעפטנעעג טשינ
 -פוא טייהרעטעייטראפ ןבָאה ןטקנוּפ-טכאלש יד ןוא ןקריצאב יד .טכאלש רעד וצ
 רָאטקָאד םעד טימ טנגעזעג שועדאט ךיז טָאה קירוצ ָאש רָאּפ א טימ .טבעלעג
 ,טַײז רעשירא רעד ףא ךיז קידנזָאלקעװא ,םוילב

 טימ ןָאטעג ראש א ,ןקעטעמ וצ ןַײרא זיא רע .ןסָאנ ןפָאלעגנָא זיא טניוו א יו
 -רעביא גנאל טינ טָאה רע סָאװ ,רעטעדנּוװראפ רעד ןופ טַײז רעד ןיא ןגיוא יד
 -- ,קיכליה וצ ןַײז טינ לָאז סנַײז לָאק סָאד ,ליומ סָאד קידנטלאהוצ ןוא ,טזָאלעג
 ;ןסָאשעגסיוא ךָאד רע טָאה

 טימ .קאיוואּפ ןופ ךיוא .עדגיוו .ןעמוקעג זיא עחגיוו ,קעטעמ רעוואכ ,קעטעמ ---
 ,םירייוואכ ךָאנ
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 ?רעוו --- .קעטעמ טרָא םענופ ןָאטעג סיר א ךיז טָאה --- ?רעוו --
 .קעווא ךיא ייג טציא .טנוזעג טבַײלב .ןגָאז ןעמוקעג ךַײא ןיב'כ .עדגיוו --

 ..ןיוש טגָאט סע
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 .ןָאפ עטיור א טרעטאלפעג טָאה זיוה טנערבעגּפָא ןא ןופ טעלעקס א ףא

 ןוא ביור ןוא דרָאמ ןופ ייכיטס רעצראווש רעטרעצנאּפעג רעד ףורטיורא ןא יוװ

 -םוא יד יו ,ףָאטש קיטש עטיור סָאד םיור ןיא טלטניוועג ךיז טָאה גנודלאווגראפ

 ןופ רעייפ סָאד טכיירגרעד טינ טָאה ריא וצ .ָאטעג רעד ןופ עמָאשענ עטעטכינראפ

 -עגּפָארא דעהפוא ןָא ןבָאה ןטאריּפ-טפול עשישטַײד יד סָאװ ,ןסאגופ ןוא טימרעט

 ,ןלאטראווק עטצישאבמוא יד ףא ןפרָאװ

 -פוא ןבָאה טכיל ךעלננעגראפמוא ריא רעטנוא ןוא .,ןָאפ יד ,ןטכיולעג טָאה יז

 יד ןסערפעג טָאה סָאװ ,רעַײפ ןטעוװעשובעצ םענופ ןסירעגסיורא ךיז רעלדנעטש

 רעד ףא ןפרָאװעגרעבירא ךיז ןוא ,ָאטעג רעד ןופ ןלַײז ןוא ןטסעפטנורג עטצעל
 עטעוועבארעגנַא סָאד ןדניצרעטנוא ףא ,רעַײֿפ רעקיטש יוװ ,ןיילא -- טַײז רעשירא

 .ןעגנוקיטסעפאב ערעייז ןסיירפוא ףא ,סטוג-ןוא-בָאה עשישטַײד

 ןקירבאפ עשישטַײד רעקילדנעצ ןרָאװעג ןסירעגפוא ןענַײז טכאנ רענעי ןיא

 עלא ךיור ןטימ קעווא ןענייז סע .ןרעגאל-ףָאטשיױור ןוא -עריוכס רעקילדנעצ ןוא

 זײּפש ןופ ןדאלקס יד -- ?גנוראפרעפ-עטרעוו, רעשישטַײד רעד ןופ ןעניזאגאמ

 ןָאיאר ןקידנפָאצ ןיא טכאמ רעשירעטילימ רעשישטַײד רעד ןופ םישובלאמ ןוא

 ...ָאפאטסעג ןופ לאנעסרא ןיא גנאגניירא ןא ןרָאװעג ןסירעגפוא זיא סע .עשראוו ןופ

 זיא ךאו יד .ןענעסָאנ ןופ טריפעג ,רעלדנעטשפוא ןסירעגנַײרא ךיז ןבָאה ןיהא

 -םוא ןענייז רעוועג םינימ ענעדיישראפ טימ ןוא ,םענייא זיב ןרָאװעג ןטכָאשעגסיוא

 .ָאטעג ןיא קירוצ קעווא רעלדנעטש

 טייצ ךאס ןייק .עצרוק א ןעוועג זיא ךאוו רעד טימ לאנעסרא ןיא טכאלש יד
 "גער ןיא ןטלאה טימאב ךיז טָאה רע ןוא .ןבעגעג טינ באטש רעד ןענעסָאנ טָאה
 קירבאפ עשישטיַיד א ןסיירפוא סגעווקירוצ ףא טפראדאב ךָאנ טָאה רע .טנעמאל
 ײּפסנָאק רעד ןיא ןוואלסעלָאב אב ןשועדאט טימ ןענעגעגאב ךיז ןוא ןזעטַארּפ ןופ
 .עריד רעוויסאר

 רעד .ךיג טקיטראפענּפָא ןסָאנ ךיז טָאה ךאוו רעשישטַײד רעד טימ זא יווא
 ןטריניראמעגנייא אזא טימ ןגיוא יד ןיא ןָאטעג ףרָאװ א ךיז רָאנ םיא טָאה רעטשרע

 סָאד טקעטשעגניירא םיא טָאה רע רעדייא ,רעִירפ ךיז טָאה ןענעסָאנ זוא ,ףעצראפ

 ,לקע ןופ ןעַײּפשסיױא טסולגראפ ,רעסעמ

 ןענעסַאג זיא ,רעװעג םעד רעביא לאנעסרא ןיא קידנעוועטאבעלאב ,ךָאנרעד
 רעצנאג ןַײז טימ ןגיוא יד ראפ ןענאטשעג ץעװַאּפאטסעג רעטריניראמ רעד טָא
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 ןוא ןסיוועג לקערב א ןָא ,טַײקטסוּפ רעצנאג ןַײז טימ ,טייקטמירקעצ ןוא טַײקסעִימ
 ןגיוא יד ןיא טעבעג ןשיטניח ןטמעשראפמוא טימ ןוא ןצראה ןיא טָאג לקערב א ןָא
 | ,סענָאמכאר ףא

 ,טרעַײפעג ,רעוועג סָאד קידנעוועקאּפ ,טָאה ןסָאנ ןוא
 ץלָאטש ןגָאמראפ ייז זא ,ייז ףא טכארטעגסיוא סערעילָאכ ידלא וצ סע טָאה רעוו

 "ווא .עטיב -- סענישאמ-טפול .ָאי סָאד ,ייז ןגָאמראפ ןעקנאט ?עדריוו-ןשטנעמ ןוא

 לווּונעמ אזא זא רָאנ .ןגָאז טשינרָאג רע ןָאק ָאד -- ןקעטייוו ערעדנא ןוא ןטאמָאט
 -עגסיוא וצרעד ךָאנ יז טָאה סָאװ ,רעד יוװ ,עדרָאמ רעטריניראמ רעסעימ א טימ

 רעטלגנירעגמורא ןא ,לווּונעמ אזא זא -- ,ןענורעגסיוא םיא זיא יז רעדייא ,טמירק
 ןָאט עשטיווק א טינ ךיז טמעש ,ןלאנעסרא עצנאג טימ ,ןזַײא טימ ןוא לָאטש טימ

 ןוא ,ןסָאנ יו ,גנוירעקעב רעטעשָאּפ אזא וצ םיא וצ טייג סע ןעוו ,קערשרעד ראפ

 זא ,עדרָאמ-רעביוא עשישטַיד יד ּפָא טיג ןוא לאנעסרא ןיא גנאגניירא םעד ּפָא טיג

 יד טינ ןשָארג ןייק טלעוו עבלאה א טָאה זיא ,ןעַײּפשנָא ריא ןיא לָאז ,ןסָאנ ,רע

 םעד ןופ ןריפ ךיז ןוא זדלאה ןפא קירטש א ןָאטנָא טזָאלעג טָאה יז סָאװ ,טרעוו
 ,לווּונעמ ןטריניראמ ןטפאהלקצ ןסעִימ

 א ןסָאנ טיג -- ?סלוװנעמ םעד טָא ,רענַײז סָאבעלאב רעד זיא רעוװ ןוא --

 .קראק ןרעטעפ א טימ ןוא ךיוב ןרעסערג א טימ .רעד יו ,אזא ךיוא --- .טכארט

 -טּפיוה םעד וצ זיב -- רעטַײװ יוזא ןוא .רעד יוװ ,טיײקסעִימ ןוא לקע רעמ טימ ןוא

 ףךאמ א ךיז וצ ןסָאנ טיג -- ןגָאלשרעד רענוד א ךימ לָאז ,טינא .ןיילא לווונעמ

 ,ּפָאק ןטימ
 ךיז טָאה סָאװ ,טלעוו עבלאה א זיא -- ,רעטַײװ רע טכארט --- ,יוזא ביוא ןוא --

 .ןעיַאזיב םעד ןיא יװ ,ןכערבראפ םעד ןיא קידלוש יוזא טקנופ ,ןסַײמש טזָאלעג

 | ;ןגָאז טגעלפ עדייז ןַײז יוװ ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע
 ,ךָאל יד רָאנ ,קידלוש זיא זיומ יד טינ --
 ןוא זיומ עשיטסישאפ עסיורג יד ןָאטעג לעטש א ךיז טָאה ןגיוא ענַײז ראפ ןוא

 ,טכאמעג ןיילא ךיז ןופ טָאה טלעוו עבלאה א סָאװ ,ךָאל יד
 ןעוו ,רעלדנעטשפוא יד עדנאמָאק א ןבעגעגּפָא ןסָאנ טָאה --- ,רעדירב ,טמוק ---

 -- ףןעײפָארט טימ טַײקנדָאלעגנָא ןופ ןעזעגסיורא םיוק ךיז ןבָאה פעק ערעייז

 .ןזעטָארּפ יד ןופ קירבאפ רעד ףא עלָאדוװאה ןכאמ ךָאנ ןפראד רימ .טמוק

 ךָאנ טימ ןסָאנ ןוא .רעועג טימ ָאטעג ןיא קעווא ןענַייז רעלדנעטשפוא יד

 טָאה רע .ַײרפ ןעגנאגעג זיא רע .קירבאפ רעד וצ טזָאלעגקעװא ךיז טָאה םענייא

 זיא רע .םיא ךָאנ טריּפש עמ יצ ,םיא ךָאנ ךיז טגָאי עמ יצ ,טקוקעגמוא טינ ךיז

 טכאמעג םאזקרעמפוא ןוא ,דרערעטנוא רעד ןיא ךיז אב יוװ ,טרעטשעגמוא ןעגנאגעג

 :םיא טימ םענייניא ןעגנאגעג זיא סָאװ ,רעלדנעטשפוא םעד
 ןיא ךיז אב יװ ,עריומ ןָא .טַײז רעשירא רעד ףא ןייג ןעמ ףראד יוזא טָא --

 .קיטכעדראפ ןַײז טינ םענייק וטסעװ ,ןלעטשּפָא טינ רענייק ךיד טעװ .םייח רעד

 עריועמ עריוב, םעד ןכאמ יוזא טסעװ ןוא ,טספראד וד ןיהּוװ ,ןייגוצ טסעװ ןוא

 ."ןײמָא? ןרעפטנע ריד לָאז ןיילא סלעבעה זא ,*שייֵאה
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 ,גנורעראפ ןוא טייקמאזקרעמפוא טימ טרעהעגסיוא םיא טָאה רעלדנעטשפוא רעד
 ,סיויּכעטאק ןקיזָאד םעד ןיא ןבילקעגרעדנאנאפ ךיז ןצנאגניא טינ טָאה רע שטָאכ
 ןוא ןגיוצעגסיוא ךיז רע טָאה ןגעווטסעדנופ ,ןכאז ערעדנא ןגעוו טכארטעג טָאה רע
 ײליז זא ,טייג רע ןעמעוו טימ ,ןעז לָאז ןסָאנ זא ,יוזא ןעגנאגעג גצוו טשער םעד זיא
 ;ןענעסָאג ,ןָאטעג גערפ א םיא רע טָאה ךָאד ,דעביעל קעווא טינ ןענייז רעטרעוו ענ

 יד רעטנוא ןדניצ רימ סָאװ ,ןזעטָארּפ יד קידלוש ,ךעלטנגייא ,ןענַײז סָאװ --
 ?ןכאז עכעלצונ-שירעטילימ ןייק טינ ךָאד ןענַיז ייז !קירבאפ

 ,טָארט םעד קידנרעמאזגנאלראפ טינ ,ןָאטעג קוק ןייק טינ םיא ףא טָאה ןסָאנ
 ;טכאנ רעד ןיא ןפרָאװעגסיורא רע טָאה

 ןענערב טעװ סע רעמ סָאװ ,סנטשרע זיא סָאד .ןענערב לָאז סע ,םעד םילוצ ---
 זיא סָאד ?רעדורב ,ןענאטשראפ .טלעוו רעד ףא ןרעוו טעװ רעקיטכיל ץלא ,ייז אב
 -טגמורא ערעייז טימ ןעלפירק ןוא סעקילאק ערעייז ןלָאז ,סנטירד ןוא .ייווצ רעמונ
 ןופ ןענייז ןזעטָארּפ יד .ץלָאה ןייר ןייק ןכאמ עמאטעמ טינ בַײל רעקיטש טטקאה
 -גוא ךיז דלאוו רעד ףראד סָאװ וצ זיא ,דלאוו ןיא טסקאוו ץלָאה ןוא ,ץלָאה ןייר
 פירק ייז ןלָאז ?רעקנעה עסעימ ןופ ינק עטקאהעגמורא יד רעטנוא ןלטטשרעט
 ןשטרָאט עטלפירקראפ ךעלקיטש ףא ייז ןלָאז .םערעוו יד יוװ ,יוזא דרע רעד רעביא
 יד ףא יוזא ייז ןלָאװ ָאט ,טינ עלע .רעבייוו ערעייז וצ .דנאלשטַיד ןייק ןרעקמוא ךיז
 א טע זיא ,סנקירעביא ?ןענאטשראפ ,רעציקעב .רעווייק םוצ ןכירקרעד ןיוש ינק
 טיג טראוו טכאנ יד ,םוק .ךעַײש טינ ָאד ןענייז סעגארפ ןוא ,באטש םענופ לעפאב
 ,זדנוא ףא

 טנערבעג ןבָאה'ס .ענייא ךָאנ ןעגנאגעגפוא זיא סעפיירט רעקילדנעצ יד וצ ןוא
 ןַײװנסָאטס ןגעלעג ןענייז סָאװ ,סיפ ענרעצליה יד ּפירקס ןקידנקאנק טימ קאמשעג
 ןרעקמוא ךיז ןלָאיס ,טראהעג רָאנ ןבָאה ןוא ןרעדנא ןפא סגנייא טגיילעגנָא
 ןייק ןיא ןיוש ךיז ןלעוװ סָאװ ,סיפ ענרעצליה ,ןעלפירק ןוא סעקילאק עשישטַײד
 ןוא ,"רעכעה, טדנאמָאק רעד ףא זָאנ רעד וצ זיב ןבייהפוא טיג לוויטש עטצוּפעגּפָא
 ,ןכאמ טי ךיוא ןיוש יז ןלעוו טירט ענעזדנעג ןייק

 ףךיז ,ןּפיל יז ןֹופ עשזאס גנוצ ןטימ קידנקעלּפָארא ,ןסָאנ טָאה סגעווקירוצ ףא
 ;טנַאמרעד

 יד אב ?קירבאפ רעקיזָאד רעד ףא טעבראעג טָאה'ס רעוו ,רעדורב ,טסייוו וד --
 ..ןשטייד

 קידנגערפ טָאה ןוא ּפָאק םעד ןענעסָאנ וצ טיירדעגסיוא טָאה רעייגטימ רעד
 ,ןגיוא יד םיא ףא טלעטשעגנָא

 ןיא ןגיל סָאװ ,ָאטעג רעד ןופ ןדיי --- .טצכערקעגסיוא ןסָאנ טָאה -- ,ןדיי --
 ןיא ןוא עקנילבערט ןיא ,קענאדיימ ןיא טנערבראפ טָאה'מ סָאװ ,יד ...רעבירג יד
 "אפ רעטנוא טימעג ךיז ..טעבראעג ָאד ןבָאה ,ןדִיי עקיזָאד יד ,ייז .,.םיצנעװסָא
 ,סנוויוא יד ןיא ןפרָאװעג ייז ןבָאה סָאװ ,יד זא ,טעראטסעג ךיז ...סעקייהאנ עשיטסיש
 ..ןעוועקוטשוצוצ סָאװ ןבָאה ,סיפ יד ןקאהּפָא יז יימרא עטיור יד טעװ רעמָאט ,ןלָאז
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 וצ ןגָארטעגפוא ךיז טָאה ןטַײז ייווצ ןופ .טרינימויליא ןעוועג זיא למיה רעד ןוא
 ,טַײז רעשירא רעד ןופ ןוא ָאטעג רעד ןופ :רעייפ סָאד םיא

 -רעד ןוא ןטאדלַאס עשישטַײד עטליוקראפ טרעגלאוועג ךיז ןבָאה ןסאג יד ףא
 ,רעלדנעטשפוא עשידִיי עטעגראה

 ;ןטרָאּפאר ןעמוקעגנָא ןענַײז עיראילעצנאק ןיא ןסלעבעה וצ
 וצ יידעק .טרעוושאב ךעלנייועגרעסיוא זיא ָאטעג רעד ןופ גנורעגאלאב יד,

 ןדִיי יד .זיוה ןדעי ראפ ןפמעק וצ ןעמוקסיוא טעוװ ,דנאטשפוא םעד ןקיטשרעד
 -רָאק עקיטולב זדנוא ןופ טרעדָאפ ןעיניא רעד .טַײקנסיבראפ טימ ךיז ןןקידייטראפ
 ."סעכיוק עטסנרע ןוא טענָאב

 סָאד יװ ךַײלג ,ןסירעגנָא ןוא טיור ןעוועג זיא ָאטעג רעד רעביא למיה רעד
 םעד ןופ רענעטכיולאב א ,ןסָאנ .רעקיטש עצנאג ןדנושעגּפָא םיא ןופ טלָאװ רעייפ
 עלייוו רעדעי טָאה ,קירבאפ-ןזעטָארּפ רעד ףא טזָאלעג טָאה ןיילא רע סָאװ ,רעייפ
 רעד ןיא ןגיוא יד ןָאט שאוו א ,טנערב סע יװ ,ןָאט קוק א טעוװוערעקעגסיוא ךיז
 .עמָאקענ ךָאנ טשרָאד ןַײז ןקיטעז ןוא עמארַאנאּפ רעכעלרעה

 ןעוועג ,עפיירס רעד ןופ םענעטכיולאב א ,םענָאּפ םעד טימ ןענעסָאנ זיא ךָאד
 יד טימ ןוא טסעפ ןייג לָאז רע ,רעייגטימ ןַײז קידנערָאט .ןצראה ןפא רעטצניפ
 ןרעטיב םעד טכאמעג ךיוא רע טָאה ,ןבעגסיוא טינ ןיילא ךיז טירט עטעוונאגעג

 ;ןבשזעכ
 .עקידעבעל יד ןקאהּפָא ייז טָאטשנָא רימ ןדניצ ערעייז סיפ ענרעצליה יד --
 :עפיירס יד ןעגנאגעגנייא טינ םיא זיא'ס
 טעקסארט ,ןלעפ עקידנענערב ערעייז ןופ ךיור א ןייג לָאז'ס ,םעד טָאטשנָא ---

 ..ץלָאה עקידלושמוא סָאד רעייפ ןיא
 ;ץיה טימ ןגיּפשעג ןוא ליומ עטעשזאסראפ סָאד טשיוװעג טָאה רע
 יד ןוא רעדניק יד ןענערב זדנוא אב ןוא ,ןדאלקס-לבעמ יד ןענערב ייז אב --

 ...סעמאמ
 ןקידשעִיי א טימ ךיז טָאה רע ;זדלאה ןזיב קעטייוו רעד ןעגנאגעגוצ םיא זיאס

 ;רעייגטימ ןַײז ןיא ,עטעלָאד א טימ יוװ ,טעבולדעגניירא קילב
 -עג רעיומ א ךָאנ ?רעייפ םעד טָא ןופ סיורא זדנוא טמוק סָאװ ,רעדורב ,ךע ---

 ןגיוא יד ןָאטעג ףרָאװ א רע טָאה --- ?סָאװ זיא ..,עדייבעג א ךָאנ ...ךיור טימ טזָאל

 ?אה ?סרעייז ןעד זיא'ס --- ,למיה ןטלטיוראפ םוצ
 ןוא םאלפ ןקידנצעז םעד ןזיוװעגנָא ןגיוא עטעילאּפראפ יד טימ םיא טָאה ןסָאנ = |
 ;ןסעגעג ןיילא ךיז

 סנצעמע ?טולב סנצעמע טינ ךיוא ןעד סע זיא ,טנערב סע סָאװ ,סָאד טָא --

 .רעמ טינ ,טעװעבארעגנָא רָאנ סע ךָאד ןבָאה יז ?אה ?סטוג-ןוא-בָאה עטעווערָאהראפ

 לקיטש א ייז ןיא ןעז רָאנ ...טינ געווסיוא רעדנא ןייק רעמ ןיוש ןכָאה רימ ןוא ?אה

 יצ ,טסייוו רעוװ -- רעווייק רעייז ןוא ,ןעמוקמוא רימ ןלעװ יוזא ןוא ?אה ...ךָארב

 ..?ןעזרעד ןבעלרעד ךָאנ ןרימ
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 --- ןסָאנ ןוא ,ָאטעג ןיא --- רעייגטימ רעד .ןדיישעצ טפראדעג ןיוש ךיז ןבָאה יז
 -אט טימ ןענעגעגאב ךיז ףא ריטראווק רעוויטאריּפסנָאק רעד ןיא ןוואלסעלָאב וצ
 ,ןשועד

 -אט וצ ןסָאנ ןוא ,רעטניוװצ ןשיליוטאק םוצ טזָאלעג ךיז טָאה רעייגטימ רעד
 ,ןטכיולאב קידרעדנוווזייב ןעוועג זיא טָאטש יד .ןשועד

 סעמסאּפ עקידכעשיוכ טרעיולעג ןבָאה למיה ןקידנענערב רעקיטש יד ןשיווצ
 ,סעקנָאלָאּפ ענעסירעגפוא עסיורג-רעייהעגמוא יו ,ךיור

 -רעדנאנאפ סע ןוא רעַײּפ סָאד ןזָאלבעצ ןבָאה ןטניװ .טנערבעג טָאה ָאטעג יד
 ןכָארקעגכרוד זיא םאלפ רעד ןוא .טנאוו וצ טנאוו ןופ ,ךאד וצ ךאד ןופ ןגָארטעג
 ,ןטַײז עלא ןופ ןסירעגסיורא ךיז ,רעטצנעפ עטעשזאסראפ עטצעזעגסיוא יד ךרוד
 ןבָאה סע ּוװ ,ןסאג עטסיװ יד רעביא ןעלדייוו עקיכוּפ עלעג ךיז ךָאנ קידנּפעלשכָאנ
 טיג רעמ טָאה עיועטנאפניא עשישטַײד .סרעפרעק עטליוקראפ ןגיוזעגנַײרא ךיז
 םעד טקעדראפ ןבָאה *ןסרעקנוי, ןוא "סלעקנעה; .ָאטעג ןיא ןייגנירא טגאוועג
 ,גָאט ךָאנ גָאט רעַײּפ ןוא דנארב ןסָאגעג ךייה רעד ןופ ןוא ָאטעג רעד רעביא למיה
 ,סיײרעביא ןָא

 ןקיזיר א ןיא יװ ,סעיציזָאּפ ערעייז ףא ןענאטשעג ןענַײז רעלדנעטשפוא יד
 -מוא רעייז ןוא טומ רעייז רעַײפ ןופ לבאמ םעד טלעטשעגנגעק ןוא ,ןוויוא-ךלאק
 -קידנעירב ןייא ןיא ןעגנאגעצ ךיז זיא ןסאג יד ןופ טלאפסא רעד .טַײקנכָארבעג
 ץיה רעקידמענעג רעד ןיא ךיז טָאה ןביוש יד ןופ ןָאלג סָאד .עסאמ רעקיּפמוז
 ,ןצלָאמשעצ

 -רעדנוה ןטָארבעגּפָא טאהעג ךיוא ןיוש ךיז ןבָאװ רעַײּפ ןקיזָאד םעד ןיא רָאנ
 ןקידנעירב םענעצלָאמשעצ םעד ןיא ןעקנוזעג ךיוא ןבָאה ייז .סעצוװָאסעסע רעט
 ,טלאפסא םענעגנאגעצ םענופ ּפמוז

 -ָאש ןלעיצעּפס א סעיציזָאּפ-טכאלש יד רעביא טריפעג טָאה עקירפ לואּפ ןעוו
 -אּפָארּפ םענופ עשראוו ןייק ןרָאװעג טקישעגּפָארא זיא סָאװ ,ןילרעב ןופ ךעיל
 ,ָאטעג ןיא עיצקא רעטצעל רעד ןופ גנאג ןטימ ךיז ןענאקאב וצ ףא טמא-עדנאג
 יז ףא םיגוראה עשישטַײד לָאצ עסיורג יד דנלאפוא ןרָאװעג ויא טסעג םעד ןוא
 ,טסיירטעג עקירפ לואּפ םיא טָאה ,ןסאג-ץענערג

 טדיילקעג ךיוא ךיז ןבָאה רעלדנעטשפוא יד .ןשטַײד רָאג טינ ןענַײז סָאד --
 ,םרָאטינוא רעשישטַײד ןיא

 ,רעפטנע ןקיזָאד םעד ןופ טרעטסַײגאב ןעוועג טינ זיא ןילרעב ןופ טסאג רעד
 ;ןָאטעג םירק א ךיז טָאה רע

 ?ןזואהכייצ עשישטַײד יד ןופ טריּפיקע ,סע טסייה ,ךיז ןבָאה ןדיי יד --
 טימ קידנכוז ןוא ,ןפָארטעג טינ טָאה רע זא ןענאטשראפ טָאה עקירפ לואפ

 :עגארפ רעטייווצ א טימ טסאג םענופ ןרָאװעג טריקאטא ךַײלג רע זיא ,רעפטנע םענעגנולעג"טינ םעד ןטכיראפ וצ סָאװ
 !ןלאגעטרא עשישטַײד יד ןופ טנפָאװאב ,ךעלנַײשראוו ,ךיז ייז ןבָאה ,ןזואהכייצ עשישטַײד יד ןופ טריּפיקע ךיז ןבָאה ייז בוא --
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 ןבָאה ייז זא ,טּפאכעג ךיז טָאה רע .ןריולראפ ןצנאגניא ךיז טָאה עקירפ לֹואּפ
 ךוא ,ןטאדלָאס עשישטַײד ענעלאפעג יד דעװָאק ןשירעטילימ ןייק ןבעגעגּפָא טינ
 יד ןקורּפָא טוװרּפעג רע טָאה ,ןילרעב ןופ טסאג םעד םעד ןגעוו קידנענַאמרעד
 ןופ טסאג רעד טקעריד יוזא טלעטשעג םיא טָאה'ס סָאװ ,עגארפ עמענעגנָאמוא
 -ּפִא טזָאלעג טינ ךיז ןוא טראה ןעוועג זיא ךעִילָאש רעגילרעב רעד רָאנ ;ןילרעב
 | | | ;ןטגעמיטנעס ןופ ןדנעוו

 יד ;דעװַאק ןשירעטילימ ןבעגּפָא ךַײר סָאד ןוא ןילרעב ףראד ןעמעוו זיא --
 ?רעלדנעטשפוא עשידִיי יד רעדָא ןטאדלַאס עשישטייד

 ףא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,טנעדיצניא רעקידנטיידאבמוא רעקיזָאד רעד רעבָא
 ןטלאק ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד ךָאנרעד זיא ,ָאטעג רעד ןגעק סעיציזַאּפ-סכַייר יד
 םענופ ךעִילָאש רעד ןיהּוװ ,ָאטעג רעד ןופ טַײװ טינ קנעש-ריב א ןיא ריב ןקימיוש
 טיירגעגוצ םיא ראפ זיא'ס ּוװ ןוא ןרָאװעג ןדאלעגנייא זיא טמא-עדנאגאּפָארּפ
 ,עמאנפוא עלעיצעפס א ןעוועג

 טרימרָאפניא סנטייצאב עקירפ זיא םיא ןגעוו סָאװ ,ךוזאב ןכיוה םעד טָא וצ
 טיג ,ץאלּפ-יקסנישארק ףא לעסוראק א טלעטשעגפוא ַאּפאטסעג יד טָאה ,ןעוועג
 "עג ,סעייראטאב ענייז טלעטשעגסיוא טָאה עקירפ לואּפ וװ ,טרָא םענעי ןופ טַײװ
 "ויליא-ךעלרעַײפ םעד רעטנוא .ָאטעג רעד ֹוצ רעזדלעה טשצראווש יד טימ טדנעוו
 ,גָאטאב טינ טרעהעגפוא טינ ןבָאה סָאװ ,סעפיירס עקיסיוכרוד יד ןופ למיה ןטרינימ
 "אב ערעייז טימ ,ןילרעב ןופ ענעמוקעגנָא ,סעניוז עשישטייד ןבָאה ,טכאנאב טינ
 ףא טעדיוהעג ךיז ןוא טריזומא ךיז ,טלעװרעטנוא רעשילױּפ רעד ןופ סנרעניד
 .קיזומ-ןלעדרָאב רענילרעב ןופ ןעגנאלק עכעליירפ יד רעטנוא ךעלדרעפ ענרעצליה

 רעראגלוװו רעד ,טכאנ-עיגדוּפלאוו רעדליוו ןייא ןיא ןסָאגעגפיונוצ ךיז טָאה ץלא
 רעכעד עקידנצאלּפ ןופ קאנק רעד ;ןדיומ עטעדיוחעצ יד ןופ שטיווק רעכעלסעה
 עקיזיר עטעכָאפעצ-קיטפול עכלעזא ןופ יו ,רעייפ םענופ ענעסירעגפוא ,טנעוו ןוא
 ףא רעדניק טימ סעמאמ עקידנענערב ןופ רעמָאיעג רעד ןוא יירשעג סָאד ןוא ,קעה
 סגפיוה-רעטייש יד ףא רעטצנעפ יד ךרוד ןפרָאװעג ןיילא ךיז ןבָאה סָאװ ,טנעה יד
 ,םענייניא טשימעגסיוא ךיז טָאה ץלא סָאד -- ,ָאטעג רעד ןופ

 רעטלעטשעגכיוה רעד ןרָאװעג ןטעבראפ ךיוא זיא ,ןלעסוראק יד וצ ,וצניהא
 רעכעליירפ רעד רעטנוא ךיז טָאה רע .טמא-עדנאגאּפָארּפ םענופ ךעילָאש רענילרעב
 ךיז קידנעיירד ,ןוא דרעפ םענרעצליה ןפא ,רָאטאפמוירט רעד ,טצעזעגפוא קיזומ
 "עגּפָא רע טָאה ,ץנאט ןקידלדניווש םעד טָא ןיא ןדיומ-רעקפעה יד טימ םענייניא
 םעד ןגעװ ןטכיראב וצ ףא ָאטעג רעד ןופ עסיסג יד ּפָאק ןיא ךיז אב טלּפמעטש
 .ןילרעב ןיא

 'טָאה דרעפ-ןלעסוראק םענרעצליה ןפא רעטייר רעטלעטשעגכיוה רעקיזָאד רעד
 ןיא סָאװ ,עפיירס רעד ןופ ןַײש רעד רעטנוא ?כיב-ץיטָאנ ןיא ךיז אב טריטָאנראפ
 רעקיצנייא רעד, :םוטנדִיי רעוועשראוו ןופ רעשינ רעד טעשטרָאקעג ךיז טָאה ריא
 עלא ןטָארסיױא זיא לצרָאװ ןטימ םיוז ןשלוװַײט ןקיזָאד םעד ןסיירוצסיורא געוו
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 ןופ טסענ עכעלרעפעג יד טָא טנורג ןזיב ןענערבראפ ןוא ָאטעג ןופ רעניווונַײא
 ."עדירעמ

 "עג טָאה טַײז רעשירא רעד ףא ןוא ָאטעג ןיא סעפיירס יד ןופ טעווראפ רעד
 יד אב ןעמענ טגָאקעג טָאה רעַײפ סָאד סָאװ ,ץלא .ןזיורבפוא עטצעל יד טימ ןגיטש
 ןיא טלדנאווראפ ןוא ןעמוגעג ןיוש סע טָאה ,רעזייה עװערָאכ ןוא ענעכַארבעגנַײא
 ,שא ןיא ןוא ןליוק

 ,שינעטלעהאב א ןָא ןבילבעג ןענַײז יז ,ןשטנעמ טנערבעג ןיוש ןבָאה טציא
 "עוורוכ ןיא ,רעביטש-רעלעק ןיא .ןרָאװעג טצעזעגרַאפ טכאלש יד זיא ךָאד

 יד וװ ,טרָאד דָארג ןוא .טסענ-רעייפ א ןטכיולעגפוא לַײװ רעדעי טָאה ןבלעוועג
 יז ףא ךיז טָאה ,טקיטשרעד זיא ראפעג יד זא ,רעכיז ןעוועג ןיוש ןענַײז ןשטַײד
 ,ןטאנארג ןופ סרעטילּפש ןוא טַײקיסילפ-ןערב ןָאטעג טָאג א טראוורעדמוא

 זיא ,ןילרעב ןופ ןעמוקעגּפָארא זיא סָאװ ,טמא-עדנאגאּפָארּפ םענופ טסאג רעד
 ײץיטָאנ ןיא ךיז אב ןענעכייצראפ וצ טאהעג ךָאד טָאה רע .טיײהנגעלראפ ןיא ןעוועג
 רֶע ,סנייא-ןיא-סנייא ,ענעבילקעגּפָא .סעצוװָאסעסע עטעגראהרעד רעטרעדנוה לכיב
 ןבָאה סָאװ ,סעפיירס יד לכיב-ץיטָאנ ןַײז טימ ןקעדראפ טנָאקעג טינ ךיוא טָאה
 ,ןטלאטשנא עוויטארטסינימדא ןוא ןקירבאפ עשישטייד ןסערפעגפוא טכאנ ךָאנ טכאנ

 טלעטשעגקעווא פאלק א טימ רע טָאה ריב קנורט םענעגנולשעגּפָארא ןדעי ךָאנ
 ןיילא ךיז אב קידנגערפ ,שיט ןפא לפוק םעד

 -עדנאגאּפָארּפ םעד ןגָאז רע טעוװ סָאװ ?ןילרעב ןיא ןטכיראב רע טעװ סָאװ זיא
 ַאטעג רעד ןופ קורב םעד סיוא ןטעב ךעלדִיי עטאוועסייפ רעוועשראוו יד זא ?טמא
 "ראפ סכַײר םעד זא ?ןטאדלָאס סרעלטיה ףלָאדא טימ ?ןטאזלַאס עשישטַײד טימ
 ףעלדַײדַאטעג יד זא ?שא ןיא טלדנאווראפ טכאנ רעדעי טרעוװ דנאלַאּפ ןיא ןגעמ
 רעשישטַײד רעד געוו םעד ןלעטשראפ ןוא רערויפ םענופ סולשאב םעד ּפָא ןטלאה
 טָא ?ןטסאקטסימ ןטעוועצנאווראפ רעייז וצ ןעקנאט עשישטַײד יד ןוא עירעליטרא
 "עדנאגאּפָארּפ םעד ןטכיראב ,ןילרעב ןופ רעטקישעג-לעיצעּפס רעד ,רע לָאז סָאד
 ..ןקעל ןבעג טיג קינָאה ןייק ןילרעב ןיא םיא ןעמ טעװ טכיראב אזא ראפ ?טמא

 טייצ עצנאג יד .עריד רעוויטאריּפסנַאק סוואלסעלָאב וצ ןעגנאגעגוצ זיא ןסָאנ
 זיא שועדאט ביוא ,ןשועדאט ןפערט ךָאנ טרָאד רע טעװ יצ ,טקַיורמּואב ךיז רע טָאה
 רעדעי .טַײצ אזא ןיא גנאג רעקיטסיזמוא רעד דָאש א זיא ,ןעגנאגעגקעווא ןיוש
 ,טלשטשעגנייא זיא טָארט רעדעי סָאװ ,םעד ץוכ .רעַײט זיא סונימ

 "נעייגוצ ,ןרעזאכרעביא ןייא ןיא ןטלאהעג ןסָאנ טָאה --- ,שועדאט ,שועדאט --
 וצ ךָאנ ַאד טָאה שועדאט זא ,ךעלגעמ רעייז זיא'ס --- .עריד סוואלסעלַאב וצ קיד
 רעד ןופ ןשטנעמ יד ןריפסיורא !טיײקינײלק א ...ןטלאהראפ ךָאנ ךיז ףראד ןוא ןָאס
 אזא ןיא ,רעייפ ןיא זיא םורא ץלא ןעו ,זָאנ רעד רעטנוא שטַײד טאב עדאקָאלב
 ?ןבעגנייא ךיז טעוו'ס יצ ,טסייוו רעוו .ָאטעג ןֹופ ןשטנעמ ןריפסיורא סַײצ
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 זיב ,ןענָאק רָאנ טעװ עמ סָאװ ,ָאטעג רעד ןופ ןעוועטאר ווּורּפ רעטצעל רעד
 ..ןטצעל עמאס םוצ ןסיײרכרוד ךיז טעוװ רעַײפ סָאד

 זיא סָאװ ,גנוטאראב רעשידרערעטנוא רעד ןופ סולשאב םענופ טרָאװ סעדעי
 רעשירא רעד ןופ טניירפ יד טימ ךיז ןקידנעטשראפ ןגעוו ,ָאטעג ןיא ןעמוקעגרָאפ
 רעד ןופ ןסיײרסיורא ךיז ףליה רעייז טימ ןַײז ךעלגעמ ךָאד טעװ רעשפע ,טַײז
 ןוא עיצאזילאנאק ןוא גנוטיילרעסאוו רעד ןופ ןלאנאק יד ךרוד ָאטעג רעקידנענערב
 רעפמעק יד ראפ ןוא גנורעקלעפאב רעד ןופ רעשינ םעד ראפ ןענעפע םוראיוזא
 ןטכאלש יד ןצעזרָאפ םוראיוזא ןוא ,רענאזיטראּפ יד וצ ,רעדלעוו יד ןיא געוו א
 א טימ טָאה סולשאב ןקיזָאד םעד ןופ טרָאװ סעדעי -- ,ןסיורד ןופ שטַײד ןטימ
 -ייואכ יד אב ןרעוו עריווועג סעּפע ןענעסָאנ טגָאיעגרעטנוא לָאקרעדיװ ןקיכליה
 ,טַײז רעשירא רעד ףא םיר

 ךיז -- ָאטעג רעד ןופ םיורט רעד ,לאעדיא רעד ,ךעלטנגייא ,זיא סָאד ---

 --- ,יירפ רעד ףא רָאנ ,ןטסאק-טיוט ןטראּפשראפ םעניא טינ ןשטַיײד יד טימ ןגָאלש
 ךיז ןבָאה סָאװ ,טניירפ עקירעביא יד ןוא ןוואלסעלָאב טרעלקרעד שועדאט טָאה
 שועדאט טָאה -- ,יירפ רעד ףא -- .עריד רעוויטאריּפסנָאק רעד ןיא טלמאזראפ
 טלָאװ סע יו טקנוּפ ,טַײקשידָאטעמ ןוא טַײקַיור אזא טימ קנאדעג ןַײז טעדנירגאב
 ףמאק םעד ןריפ יוזאיו ,ןאלּפ ןשיגעטארטס א ןביײלקסיוא ןגעוו טלדנאהעג ךיז
 סָאװ ,ָאטעג רעד ןופ עטלייטרוראפ עטצעל יד ןעוועטאר ןגעוו טינ ,ןשטַײד יד טימ
 סָאג-רעַײּפ ןקידנעטש א רעטנוא ךיז ןעניפעג ןוא טריקָאלב ןטַײיז עלא ןופ ןענַײז
 ,ןענאלּפָארעא עשישטַײד יד ןופ

 א רָאפ טמענ סָאװ ,באטש א ןופ רעייטשרָאפ א יו ,שועדאט טָאה טדערעג)
 -יפנָא עקירעביא יד רָאפ יז טגייל ןוא עיצארעּפָא-טכאלש עטרינידרָאָאק עמייהעג
 ,ןטכארטאב וצ ףא טנָארפ ןבלעז םענופ רער

 -רָאפ שועדאט טָאה -- ,זדנוא טימ ןייטשרעגלאוו רעדעי זיא יירפ רעד ףא --
 סיורא ןרימ ביוא ןוא .רענאזיטראּפ רימ ןענַײז ָאטעג טַײז רענעי ףא --- .טצעזעג
 ,ָאטעג רעד ןופ עטצעל סָאד ןעוועטאר רימ סָאװ ,םעד רעסיוא זיא ,דלאוו ןיא
 ,גנוגעוואב רעשינאזיטראּפ רעצנאג רעד ןופ לגנארעג םעניא ןַײא ךיז רימ ןסילש
 -סור ןיא דנאלרעטניה עשישטַײד סָאד ןבָארגאב לטרעפ יירד ףא ןיוש טָאה סָאװ
 ןענַײז ןדִיי יד זא ,ןגַיײצרעביא ךיז ןוא ןעזרעד ןפראד ןשטַײד יד :ךָאנ ןוא .דנאל
 -נעמאזוצ םעד רעסיוא ןדִיי יד ןלעטש ןאלּפ רעייז זא .םאזנייא טינ ןוא ןיילא טינ
 םעד ןיוש ןבָאה ייז שטָאכ ,ןבעגעגנַייא טינ ייז ךיז טָאה קלָאפ ןשיליוּפ ןטימ דנוב
 ןיא ןגייצרעביא ךיז ייז ןפראד ךָאנ ןוא .טכארבעגמוא ןדַיי עשיליוּפ לייט ןטסערג
 סעכַײש םוש ןייק טינ ןבָאה ,טלדנאהעגנייא ןבָאה ייז סָאװ ,ןקאילָאּפ ענעי זא ,םעד
 יד אב ןפליהעג סָאמ רעכַײלג א ןיא ןענייז ןקאילָאּפ ענעי .קלָאפ ןשיליוּפ םוצ
 .קלָאפ ןשידִיי םענופ רעקנעה יד אב ןפליהעג יד יוװ ,קלָאפ ןשיליוּפ םענופ רעקנעה

 גנורעקלעפאב רעשידִיי רעד ןופ ןטשער יד ןריפסיורא ןגעוו גָאלשרָאפ רעד
 יד ןופ ןעמעלא אב טָאה עיצאזילאנאק ןוא גנוטיילרעסאוו רעד ןופ ןלאנאק יד ךרוד
 -ָאּפא רעד .טרעטישרעד םענייא ןדעי טָאה'ס .ּפעק יד ןגיױבעגּפָארא עקידנזעװנָא
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 ,ןגיוא יד ןכאמראפ ןװאלסעלָאב ןעגנוווצעג טָאה עידעגארט רעשידִיי רעד ןופ זָאעט
 ךָאנ ךיז ןבָאה סָאװ ,עבלעז יד טָא ,ןדִיי יד יװ ,ןעז טינ ןעימיד ןיא עליפא לָאז רע
 ראפ טעדאקיראב רעװעשראוו יד ףא ןגָאלשעג שידלעה יוזא גנאל טינ טשרע
 ,טָאטשניױרק רעד םוטאמיטלוא ןא ןבעגעג ןבָאה ןשטייד יד ןעוו ,דעװָאק סנליוּפ
 טימ ןסָאגאב יז ןוא רעטגיזאב א ראפ ןוא טכענק א ראפ ןענעקרענא ךיז לָאז יז
 טיג לָאז רע ,וואלסעלָאב ,ןגיוא יד טכאמראפ רע טָאה -- ,ָאטעג יד יוװ טקנוּפ ,רעַײפ
 -רעסאוו רעד ןופ ןלאנאק יד ךרוד דרע רעד רעטנוא ךיז ןכַײלש ןדִיי יד יוװ ,ןעז
 ;טכארטעג רע טָאה ,ייז קידנענעפע טינ ,ןוא ,עיצאזילאנאק ןוא גנוטייל

 עכעלשטנעמוא עכלעזא ןוא ןַײּפ אזא ןענאטשעגסיוא ןדִיי יד ןענייז ךָאנ וו ---
 ?ָאד יוװ ,לריוג רעכעלקערש אזא ןלאפעגסיוא ייז זיא ךָאנ ּוװ ?ָאד יוװ ,םִיוניא

 יד ןטלאהעגּפָא טלָאװ רע יו טקנופ ,ליומ םוצ עינָאלד יד טגיילעגוצ טָאה רע
 | ,ןסַײרסיױרא טינ ןיילא ךיז ןלָאז יז ,רעטרעוו

 ,ךוזאב ןקירָאפ ןסייב טגָאזעג םיא טָאה שועדאט סָאװ ,טנָאמרעד ךיז טָאה רע
 ;ןפורעגנָא ךיז ,קנאדעג ןיא ךיז אב םיא טימ קידנעַײז םיקסאמ ,ןוא

 רעזדנוא ךיא רעלקרעד ןָא טונימ רעקיזָאד רעד ןופ .ץלא ןָאט ןרימ ,טוג --
 רימ .טעברא רעקילייה רעקיזָאד רעד וצ טריזיליבָאמ ראפ עיצאזינאגרָא עצנאג
 סעפורג עטצעל יד ףוא ךיז ןטלאה סע ּוװ ,רעטרע יד ןכעלטקניּפראפ רָאנ ןפראד
 ףיז ףא םינָאמיס רעמ ןפראד רימ ,רעפמעק יד ןוא גנורעקלעפאב רעד ןופ
 ..ןריטנעִירָא

 ּפָאק ןטזָאלעגּפָארא ןא טימ ןענאטשעג טַײצ עצנאג יד זיא סָאװ ,עינאפעטס
 ןביוהעגפוא טָאה ,טרָאװ ןייא ןייק ליומ ןראפ ןעגנערבסיורא טנַאקעג טינ ןוא
 ;ןגיוא יד

 ןסאג יד ןופ ןאלּפ םעד טיול רעווש ןַײז טעװ ןברוכ ןבילוצ זא ,ןיימ ךיא --
 סָאװ ,ןשטנעמ טימ ןדניבראפ ךיז קיטיינ זיא רעבירעד ,ןלאנאק יד ןלעטשרָאפ ךיז
 רעדנאנאפ טוג ךיז ןבַײלק ןוא ןָאיאר-ַאטעג םענופ ןאלּפ םעד קינייװסיױא ףא ןסייוו
 .ןָאיאר ןקיזָאד םעד ןיא דרע רעד רעטנוא ךיז טוט עס סָאװ ,םעד ןיא

 טימ ןדערפיונוצ ךיז --- .שועדאט ןפורעגנָא ךיז טָאה --- !טרָאטאזילאגאק --
 ווו ,רעטרע יד .ןריפכרודא ןלעוו ייז .עטנאקאב טימ .עשימייה טימ .סרָאטאזילאנאק !

 ,ןזַײװנָא ייז רימ ןלעוװ ,סעפורג ערעזדנוא ךיז ןעניפעג עס
 סָאד ןגיוצעגנייא טשינאפעטס טָאה -- ?ןטאראפ סראטאזילאנאק יד ביוא ןוא --

 ,ליומ
 .עגארפ רעקיזָאד רעד ןופ ךליהּפָא םוצ טרטהעגוצ ךיז ןבָאה עלא
 -אפעטס ןָאטעג דיינש א רעדיוו טָאװ --- ,ןסָאלשעגסיױא טינ זיא טאראפ --

 ,לָאק סעינ
 ;טנאה יד ןביוהעגפוא טָאה וואלסעלָאב
 יד אב ,רעוואכ א רערעזדנוא טייג סרָאטאזילאנאק יד ןופ םענייא ןדעי טימ --

 -ייוניא סרָאטאזילאנאק יד ןביילב ,ןריפסיורא רימ ןלעוװ ייז ךרוד סָאװ ,רעטרע
 ךייז ןלעו עלא ןעוו ןוא .םירייואכ ערעזדנוא ןטראווּפָא ךיוא ןלעו טרָאד .קינ
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 "ראפ ךיז קיטכיורָאפ רָאנ ןעמ ףראד רעטציא ,ּפָא ייז רימ ןזָאל ,ראפעג רעסיוא

 יז טימ ןדניב

 ,ןענאטשראפ טינ לאלביב טָאה יז ,ורמוא סעינאפעטס ןָאסעג ייג א טָאה רעדיוו

 -ַאּפ טינ ךיז טָאה'ס .ןלאנאק עשידרערעטנוא יד רעביא ןייג ןשטנעמי ןלעוו יוזאיוו

 וואלסעלָאב יוװ ,ןעז טנָאקעג טינ טָאה סָאװ ,עינאפעטס .ּפָאק ןיא ריא אב טעפוט

 ,טנאה יד ןבייהפוא ,ןקידנפָאלש א אב ,םיא אב טגעלפ ןוא ,קידנציז למירד א טּפאּכ

 אב ןָאט סע טגעלפ יז יװ טקנוּפ ,טזָאלעגּפָארא ףָאלש ןטימניא ךיז טָאה יז ןעוו

 -גרָאז ,עטוג ָא-יד טָא -- ,עקניניילק רָאג ןעוועג ךָאנ ןענייז ייז ןעוו ,רעדניק עריא

 ,טנאיראוו ןשידרערעטנוא םעד ןעמונאב טינ טָאה עינאפעטס עכעלרעטומ ןוא עלופ

 ;ןָאטעג גערפ א רָאנ יז טָאה ,ןלעטשנגעקטנא טאהעג טינ טשינרָאג טָאה יז רָאנ

 "רָאפ ךיז טעװ עמ ןעוו ,סרָאטאזילאנאק יד ,ןגָאז ייז ןעמ טעוװ עשז סָאװ --

 ןעמ טעװ טעּפע רעבָא ...ךעלדנעטשראפ זיא קיטכיזרָאפ ?ןדניבראפ ייז טימ קיטכ

 ,ןגָאז ןפראד טרָאפ ךָאד יוז

 םעד ןָאטעג ףרָאװ א טָאה עינאפעטס ןוא ,טקוקעגמוא עלא ךיז ןבָאה רעדיוו

 .רעפטנע ןא ףא קידנטראוו ,סיורַאפ ּפָאק

 שועדאט ןוא ,וואלסעלָאב ןפורעגנָא ךיז טָאה -- ,ןגָאז ייז ןלעוו רימ סָאװ --

 ;ליומ םענופ טרָאװ סָאד טּפאכעגסיורא םיא אב טָאה

 ןלעוו ןגָאז ,ךיז ןדיירפיונוצ םאב טשינרָאג ,שינאפעטס ,ייז רימ ןלעוװ ןגָאז ---

 יד ןיא רעוועג טימ ןוא ,ןלאנאק יד ןיא ,ןטנוא ןַײז ןיוש ןלעװ ייז ןעוו ,ןאד ייז רימ

 .ָאטשינ זיא געוו רעדנא ןייק .םיטאבעלאב יד רימ ןענייז טנעה

 רעפטנע סעשועדאט טלָאװ יז יװ ,ליומ ןטימ ןָאטעג ךאמ א טָאה עינאפעטס

 ךיז רע טגייל יצ ,לאער רע זיא יצ ,םאט ןַײז סיוא טווּורּפ ןוא ןעמוג ןפא ןעמונעג

 :גָאלשרָאפ סעשועדאט טקיטיגאב פסיימ-סאשעב טָאה וואלסעלָאב ןוא .ןעניז ןפא

 זיא ליפעגטימ ףא ךיז ןזָאלראפ .טינ ןעמ ןָאק ,ךיז טייטשראפ ,שרעדנא ---

 ענַײז ןיא טלאה יקסװָאראמָאק ףארג רעד זא ,ןסעגראפ טינ ףראד עמ .וויאנ

 ןַײז ןיא ןגיוצראפ רע טָאה ,רעטעברא עליפא ,ךאס א .עשראוו לטרעפ א טנעה

 .סבעוװניּפש ןשירעטעראפ

 ;טצעזעגרַאפ טָאה וואלסעלָאב ןוא ,ּפעק יד טימ טלקַאשעגוצ ןבָאה עלא

 ןעגַײז ךָארב סנלױוּפ ןופ עקידלוש-טּפיוה יד זא ,טדערעגנייא ייז טָאה רע ---

 יד רָאנ ,קלָאפ עשיליוּפ סָאד טפיוקראפ טָאה סָאװ ,גנוריגער עשירעטעראפ יד טינ

 -עגנַײא םיוק וואלסעלָאב טָאה --- ,ףארג רעקיזָאד רעד ...ןדִיי יד ןוא ןטסינומָאק

 רעייז ןיא ךיוא ןדִיי יד וצ עניס ןעייזראפ ןזיוואב טָאה -- ,טכיוועגכַילג ןטלאה

 ךיז טּפאכ רע .ןקידלוש א טכוז ןיומאה רעטראגענּפָא רעד ןוא .דנאטשוצ ןקיטציא

 -גאנאפ ךיז טבַײלק רע זיב ןוא .ןָא רָאנ םיא טזייװ עמ ןעמעוו ףא ,ןדעי ראפ ןָא

 ןפראד רימ .ןטלאהאב וצ סָאװ טינ ָאד ןבָאה רימ .ןרָאצ םעד סיוא רע טסיג ,רעד

 ןעמ טעװ רעטעּפש רעדָא רעירפ .ןסיוו סע קלָאפ סָאד לָאז ןוא ,ןפָא ןרעלקרעד סע

 ,..גבוריגער רעשיטנארגימע רעד זדלאה ןפא ןָאטנָא ןפראד סע
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 טלָאװ רע יוװ ךיילג ,רעגניפ-גייצ ןטימ טנאה יד ןָאטעג בייח א טָאה וואלסעלַאב
 רעטעראפ ןפא טַײטעג

 יו ,ןטאדלָאס ענייז ןעזרעד לעװ ךיא ןעוו ,ןרעדנווװראפ טינ ךימ טעװ סע --
 ךיז ןלעװ סָאװ ,רעטעברא עשיליוּפ יד געוו םעד ןטענגאב טימ ןלעטשראפ יז
 דיר א ןייג טעווס ןעוו ,טדערענּפָא ןיוש .ָאפאטסעג רעד ןופ ןעוועטאר ןווורפ
 ,ןדיי ןגעוו

 יד טימ ףיונוצ ךיז ןדייר רימ -- ,טנאה יד טזָאלעגּפָארא רע טָאה -- ,ץרוק --
 יז ןליפ ןטרָאד ןוא ,ןלאנאק יד ןיא ּפָארא זדנוא טימ ןעייג ייז ,סרָאטאזילאנאק
 ,ייז ןליופאב רימ סָאװ ,סָאד סיוא
 -סעלָאב ןוא ,ּפעק יד טימ קידנעלקַאשוצ ,ןעוועג םיקסאמ קידנגײוװש ןבָאה שלא = |
 :טצעזעגרָאפ טָאה וואל

 ,ןטקנוּפלמאז יד ןגעוו ָאטעג רעד טימ ןדניבראפ רעירפ רָאנ ךיז ףראד עמ --
 ,ןענעגטנאב ךיז ןלעוו רימ וו

 רעד ןיא זיא סָאװ ,פאלק א ,ריט ןיא פאלק א טרעהרעד ךיז טָאה םעצולּפ
 ,לָאראּפ א ךיוא ןעוועג טייצ רעבלעז

 יד ןופ רערעדעי ןוא ,ךערּפשעג סָאד ןסירעגרעביא עלַײװ א ףא ןעמ טָאה ךָאד
 ןיא ךיז טרעדָאפ סע יװ ,סנדיישראפ וצ טכאמעג טיירג ךיז טָאה עטלמאזראפ
 ,ןלאפ עכלעזא

 ןוא עינאפעטס טָאה ריט יד טנפעעג .טרעזאכעגרעביא ךיז טָאה פאלק רעד
 ,"טנוװָא-טוג, םעד ןגָאז ןזיוואב ךָאנ טָאה ןסָאנ רעדייא ןוא .ןענעסַאנ טזָאלעגניירא
 ;סאג רעד וצ ּפָאק ןטימ ןָאטעג טַײט א רע טָאה

 .ָאטעג יד יו ,רעגרע טינ ...עשָאקשינ .ןענערב ייז --
 ,עיגאפעטס טגָאזעג טָאה --- ,ןיירא טמוק --
 ?ןעגנאגעגקעווא ןיוש זיא רע יצ ?ָאד ךָאנ זיא שועדאט --
 טלַאװעג ריא ךיז טָאה'ס ןוא ,טקיוראב עינאפשטס םיא טָאה -- ,ָאד ,ָאד --

 ךיז טָאה סָאװ ,ןוז םענעגייא ןא טימ יוװ ,ןשוקעצ םיא טימ ךיז ןוא ןעמענמורא םיא
 רע סָאװ ,טּכאלש א ןופ טקעריד ,טנַארפ םענופ טקעריד טלעטשעגניירא סָאװרָאנ
 ,רעסאוו םיא ןגָארטניירא טלָאװעג ריא ךיז טָאה'ס .טקילייטאב ריא ןיא ךיז טָאה
 יראפ א לטיב א ,יוזא ןוא ,ןשאוומורא ךיז ןפלעה םיא ,טנעה יד ףא ןסינפוא םיא
 טנאה רעד רעטנוא ןוא -- ,רֹע זיא טָא -- ןָאטעג זייוו א םיא יז טָאה ,עטצוואה
 וטסָאה טָא -- ,ןשועדאט וצ םיא טימ ןעגנאגטגוצ ןוא רעמיצ ןיא טריפעגניירא םיא
 ,ןשועדאט

 ,ןעטעג גערפ א שזעדאט טָאה --- ?ץלא --
 ןסָאנ טָאה -- ,שועדאט רעוואכ ,רערעמ טפיירס רעשישטייד ןייא טימ ךָאנ --

 ,ןגיוא יד טימ טרַא ןא ןכוז ןעמונעג
 ?טקעיבא ןא ראפ סָאװ ---
 ,קירבאפ-ןזעטָארּפ יד --
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 ןעוועג זיא רע שטָאכ ,רעטצנעפ םוצ ןָאטעג יירד א ךיז שינאכעמ טָאה שועדאט
 :ןענעסָאנ וצ טעווערעקעגסיוא רעדיוו ךיז ןוא ,ןעגנאהראפ

 ?טקישענּפָא זיא רעוועג ןוא ,ונ --
 ,לסיב א --
 ?ןענאוונופ ---
 ,שזובילָאשז ןוא ווָאנארומ ןשיווצ ...ןטרָאפ יד אב .לאנעסרארָאּפאטסעג םענופ --
 ןייז טימ ןענעסָאנ ןָאטעג טעלג א טלמוטעצ לסיב א שועדאט טָאה -- ...טֹוג --

 ,קילב ןטמעראוועצ
 עג טינ ןיילא ךיז טָאה רע .עדגיוו טצילבעגכרוד טָאה ןגיוא סעשועדאט ראפ

 סָאװ ,טַײקטסײרד רעד בילוצ ,ךעלגעמ ..,עיצאיצָאסא ןא ראפ סָאװ טיול ,טּפאכ
 -ַאּפאטסעג םענופ רעוועג ןריפסיורא םאב ןזַײװסיױרא ןעמוקעגסיוא זיא ןענעסָאנ
 טזיילעגפוא טָאה עדגיוו ּווד ,ןיילא ָאּפאטסעג טרָאװ ןבילוצ ןיוש ,ךעלגעמ .לאנעסרא
 שטָאב ,לָאמארעדיװ טגערפעג ןוא טקיוראב ךיז רע טָאה ךַײלג רָאנ ,ןבעל גנוי ריא
 ;טנערפעג לָאמ ןייא ןיוש טָאה רע

 ?ןפרַאװעגרעבירא ןעמ טָאה רעוועג סָאד ןוא --
 ,טּפאכראפ סע ןבָאה רימ רָאנ יו ---
 טציא -- ,קילב ןַײז טימ ןעמעלא טפאכעגמורא שועדאט טָאה -- ,טוג ,ונ --

 ,טעברא רעזדנוא ןצעזרָאפ רימ ןענָאק
 ;טַײז סנסָאנ ןיא ןָאטעג גייב א ךיז טָאה רע
 ןלאנאק יד ךרוד ןשטנעמ יד ןריפסיורא ןופ ןאלפ םעד ןָא ָאד ןקרעמ רימ --

 ,עיצאזילאנאק ןוא גנוטיילרעסאוו רעד ןופ
 ,ּפָאק ןטימ טלקַאשעגוצ ןוא טַײקטּפאכראפ טימ ןשועדאט טרעהעג טָאה ןסָאנ
 יד טקערטשענסױא םיא םעצולּפ שועדאט טָאה -- ,ןסָאנ ,טקידלושטנא --

 ,ריד טימ טסירגאב טינ ךָאנ ךיז ,ךיז טכאד ,בָאה ךיא --- .טנאה
 -עש טימ ןוא רענַײז ןיא טנאה סעשועדאט ןעמונעג קידנעלכיימש טָאה ןסָאנ

 -בעלכאז רעכעליירפ טימ ךיז ןבָאה ךַײלג .עקירעביא יד ףא טקוקעג טיײקידוװעמ
 ,סעינאפעטס ןוא סוואלסעלָאב ,טנעה ךָאנ טקערטשעגסיוא טַײק

 -ראפ ךיז וואלסעלַאב טָאה -- ?טסירגאב טינ םיא טימ ךיוא ךיז טסָאה וד --
 ,ריט יד טנפעעג םיא ךָאד טסָאה וד --- .טרעדנווו

 טינ רימ רע טָאה טנװָא-טוג ןייק ןוא טנפעעג םיא ךיא בָאה ריט יד --
 ,טגָאזעג

 ,טרעדנווושג שועדאט ךיז טָאה --- ?סָאװראפ ---
 םיא ןיילא טינאפעטס טָאה ןאד .רעפטנע ןייק ןענופעג טינ ,קיטנַאק ,טָאה ןסָאנ

 ;ץוש ריא רעטנוא ןעמונעג
 קנעש ךיא ןוא ,טנוװָא-טוג א יו ,סרעקיטכיוו ןגָאז וצ סָאװ טאהעג טָאה רע --

 ,סעפיירס עשישטַײד יירד ךָאנ ראפ ןעגנוסירגאב ירד ךָאנ םיא
 .עינאפעטס ,טסירגאב ָאי ריד טימ ךָאד ךיז רע טָאה ,יוזא ביוא --
 -עג ךיז ןוא שועדאט ןטלאהעגרעטנוא ןוואלסעלָאב טָאה --- ,קיטכיר ,קיטכיר --
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 "יומ ןוא -- .גנונעדרָא ןיא ץלא זיא'ס .ןסָאנ ,גנונעדרָא ןיא -- ,ןענעסָאנ וצ טדנעוו
 ןענָאק ןלעוו סָאװ ,יד וצ םענייא ךָאנ רימ ןבָאה ,סע טסייה ,טציא --- :ןעוועג ףעס
 ןעניפעג'ס ּוװ ,רעטרע יד טנכייצעגסיוא טסייוו סָאװ ןוא סרָאטאזילאנאק יד טימ ןייג
 -פוא יד ןופ ייס ,גנורעקלעפאב רעד ןופ ַײס --- סעּפורג ענעבילבעגרעביא יד ךיז
 ,רעלדנעטש

 -עסָאנ וצ טדנעוועג ךיז טָאה ןוא שועדאט ןעוועג םיקסאמ זיא --- ,סיוועג ---
 ?ןסָאנ ,וטסניימ יוװ -- ,ןענ

 ,גנולעטשרָאפ ןַײז טיול ,ּוװ ,רעטרע יד ּפָאק ןיא ךיז אב טלעטשענגפוא טָאה ןסָאנ
 ךיז ,ןיילא ךיז טימ סאדאה-וועשִיי ןקניניילק א ךָאנ ,ןוא ,ןשטנעמ יד ךיז ןעניפעג
 ;ןפורעגנָא

 יד זא ,ןסעגראפ טינ רָאנ ףראד עמ ...ןעמוק ץינוצ לעװ ךיא זא ,ןיימ ךיא ---
 טגעוואב עמ ...עקידנעטשאב ןייק טינ ןענַײז ,ךיז ןעניפעג ןשטנעמ יד ּוװ ,רעטרע
 ץעגרע ןַײז ןיוש ןעמ ןַאק םורא ָאש רעבלאה א ןיא ןוא ,ָאד ןעמ זיא טציא .ךיז
 ...שרעדנא

 "אה ןַײז ןריטנעמוגרא ןעמונעג ןוא םעטָא םעד טּפאכעגרעביא ףיט טָאה ןסָאנ
 .ערָאש

 טרָא ןייא ןופ ןוא ...ףוא טינ ןרעה סעפיירס יד ןוא ...רָאפ ךָאד ןעמוק ןטכאלש ---
 ןיא טציא ךיז טגעוואב ץלא ..ליוק יד יא ,רעייפ סָאד יא טביירט ןרעדנא ןפא
 ...דרערעטנוא יד ןוא דרע יד ,ןסאג יד ,רעזַײה יד ...ָאטעג

 ןוא ןרעטש םוצ טנאה יד טגיילעגוצ וואלסעלָאב טָאה --- ,סיוועג ,סיוועג --
 ,ןשועדאט ןופ גיוא ןייק קידנזָאלּפָארא טינ ,ןענעסָאנ טרעהעג םאזקרעמפוא

 ןעמונראפ ןבָאה רימ סָאװ ,עיציזַאּפ יד ןזַײװּוצנָא רעוש טינ זיא רעכיז --
 רימ ןלעוװ טרָא ןפא רָאנ .ןסיוו טינ יונעג ףא ןיוש ןעמ ןָאק ,טניַיה זיא יז ּוװ ,ןטכענ
 ,רָאלק ןַײז ץלא טעוװ טרָאד .ןרעוו עריווועג

 ןבעגעגוצ ןוא דליב סָאד טלעטשעגרָאפ יוזא ךיוא ךיז טָאה שועדאט
 א ןבעגרעביא זדנוא לָאז עמ ,ָאטעג ןיא ןבעג ןסיוו וצ טפראדאב טלָאװ עמ --

 ,,ןייגסיורא ןרימ רעדייא ,םינָאמיס זיא-טינ-עכלעוו
 ,טגיילעגרָאפ ןסָאנ טָאה --- ,ןווּורּפ ךיז ןָאק ךיא ---
 טקידנוקרעד ךיז טָאה --- ?ָאטינ ןענַײז ןבעג ןסיוו וצ ןעלטימ ערעדנא ןייק ---

 ,וואלסעלַאב
 ?ערעדנא טסייה סָאװ --
 ...ערעצריק --
 לָאז ךיא -- .טלעטשעגפוא ךיז ןסָאנ טָאה --- ,רעטסצריק עמאס רעד זיא סָאד --

 ןייגוצ ןענָאק ןוא .ןכוז ןפראד טינ ...טרָא ןפא ייז ןופ ןצעמע ןפערט ךַײלג רָאנ
 טעצייעג ךיז טלָאװ רע יוװ ,יוזא טדערעג ןסָאנ ןיוש טָאה -- ,םענייא שטָאכ ,ייז וצ
 ...ןעדגיוו רעדָא ...ןקעטעמ --- ,ןיילא ךיז טימ

 ;סיוטש ןקראטש א ןופ יוװ ,טּפאכעגפוא ךיז טָאה שועדאט
 ?ןעמעוו --
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 ...ןעדגיוו רעדָא ,ךיא גָאז ,ןקעטעמ ---
 -- .ץראה סָאד טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןשועדאט אב -- ?ןעדגיוו טסייה סָאװ --

 ,טגערפעגרעביא םעטָא ןטימ יו זיולב רע טָאה -- ?עדגיוו עכלעוו
 .ןעמוקעג ךָאד זיא יז ...עדגיוו רעזדנוא ---

 ,ןגיוא יד טימ ןָאטעג עשזדנָאלב א שועדאט טָאה -- ?ןעמוקעג יז זיא ןעוו ---

 טָאה רע .טינ ךָאנ ןעמ טסייו ָאד זא ,ןלאפעגנייא טינ עליפא זיא ןענעסָאנ

 :ןעלסקא יד טימ טשטיינקעג טרעדנוווראפ
 סָאװ ,ןטנאטסערא יד טימ םענייניא ןעמוקעג זיא יז זא ,טינ טסייוו ריא ---

 ?טינ טסייוו ריא ?קאיוואּפ םעד ןכָארבעגפוא ןבָאה
 .שועדאט ןעגנאגראפ יוװ טאמיק ךיז זיא --- ...עדגיוו ---
 .וואלסעלָאב טּפאכעגפוא טעלּפרעניה ןופ יו ךיוא ךיז טָאה --- ?טבעל יז --

 ךיז ןוא שיט ןיא טנעה עדייב טימ טראּפשעגנָא ןענאטשעג זיא עינאפעטס

 ;טגיוועג
 ..?טסייוו רעוו ?ָאד ךָאנ ךיוא עניטסירכ רעשפע זיא ...עדגיוו ---
 ןעגנאגעגוצ זיא ןוא שיט םורא ןופ ןבעגעג סיורא ייג א קיטסאה טָאה שועדאט

 ;ןענעסָאנ וצ טראה
 רעשפע ?טסדער וד סָאװ ,טסייוו וד ?טגָאזעג וטסָאה סָאװ ...ןסָאנ ,טראוו --

 ענייא ןוא ךעלדיימ ערעזדנוא ךאס א ןסעזעג ךָאד ןענייז קאָיוואּפ ןיא ?ערעדנא ןא

 ...קאְיוואּפ ןיא ...עדגיוו ןסייה טנָאקעג טָאה ייז ןופ
 :ןעמערב יד ןביוהעג ךיוא טָאה וואלסעלַאב
 ...שיטסאטנאפ ---
 טרָאװ סעדעי ןעגנילש ןוא ליומ ןיא ןשועדאט ןקוק וצ טניווװעג ןעוועג זיא ןסָאנ

 רעייז טליפרעד ךיז רע טָאה טציא .קילייה ןעוועג םיא ראפ זיא טרָאװ סעדעי .סנייז

 טעשָאּפ םיא רע טלָאװ ,שועדאט טינ ,שרעדנא רעצעמע ןַײז לָאז'ס ןעוו .ענדָאמ

 ;טגָאזעג
 ריא טכאמ עשז סָאװ זיא .רערעדנא ןייק טינ ?ריא טעז סָאד ,ןסָאנ ןיב ךיא זא --

 | ?םאט א ראפ ךימ ןוא דניק א ראפ ךיז

 .טינ עדאווא -- ןסָאנ ןוא טינ רענייק .יוזא טינ ןעמ טדער ןשועדאט טימ רָאנ

 זיא סָאד יצ ,ןגערפרעביא לָאמ ייווצ ךָאנ ןעוועג םיא לָאז שועדאט ןעוו ,טרעקראפ

 ,םעד ןיא ןעלפייווצ ןביײהנָא טנָאקעג ךיוא ןיילא ,ןסָאנ ,רע טלָאװ ,עדגיוו ךעלקריוו

 ,.טגערפעגרעביא טינ רעמ םיא טָאה שועדאט רָאנ .עדגיוו ענעי עקאט זיא סָאד יצ

 טָאה ורמוא ןא .טרעדנעראפ סעּפע ךיז טָאה שועדאט יװ ,ןעזרעד זיולב טָאה ןסָאנ

 יד ןיא ןוא טכיזעג ןיא םיא אב ןעוועג ענאשעמ סעפע ןוא טגיילעצ םיא ףא ךיז

 לקאוו א םיא ןיא ךיז טָאה סעּפע .טַײקטצעזעג ןַײז ןיא ןוא לָאק ןיא ,ןעגנוגעוואב

 סָאװ ,ץלא ןכוז ייז יו ,יוזא ןעזעגסיוא ןבָאה ןגיוא ענַײז .טכיוועגכַײלג סָאד ןָאטעג

 ןגיולפעצ ךיז זיא עטגָאזעג סָאװרָאנ סָאד ץלא יוװ ךַײלג .טגָאזעג סָאװרָאנ טָאה רע

 סע ועדגיװ ןעמָאנ ןטכארבעגסיורא קילעפוצ םעד ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןוא

 םיא ןיא ןוא םיא ןבעל זיא'ס שטָאכ ,ץלא סָאד טכוז שועדאט זא ,טכאדעג ךיז טָאה
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 ,ןפאכוצמורא טינ יוזא ןוא ,ןבעל סָאד יװ ,סיורג יוזא סעּפע זיא'ס ןוא ןבענרעד ןוא
 םיא ןופ טלעטשראפ ןוא רעסערג זיא *עדגיוו, ןעמָאנ ןייא זיולב .טיוט רעד יו
 -ראפ רעווש ןעוועג םיא זיא'ס ,ץראה ןַײז ןוא ּפָאק ןַײז לופ זיא'ס סָאװ טימ ,ץלא
 ןטלאהעג םיא ןוא םעלק ןיא ןעמונעג םיא טָאה סָאװ ,טיײקטײרטשעצ יד ןטלאהאב
 יוװ אזא ,גנורעדנע ןא ךיוא םיא ןיא טכוזעג ,ןענעסָאנ ףא טקוקעג טָאה רע ,טסעפ
 ;טרעדנּוװעג ךיז ןוא ,ןיילא םיא טימ ןעמוקעגרָאפ זיא'ס

 אזא רעביא ןעמ טיג יוזאיוו ?טלייצרעד ךעלנייוועג יוזא סע רע טָאה סָאװראפ
 ?קילעפוצ עידעי

 רע .גנורעדנווואב טכוזעג םיא ןיא טָאה רע .ורמוא ןענעסָאנ ןיא טכוזעג טָאה רע
 רע .ןעדגיוו טכוזעג םיא ןיא טָאה רע .עכעלניישראוומוא סָאד טכוזעג םיא ןיא טָאה
 ;טכארטעג ןוא ןגיוא ענַײז ןיא טקוקעג טָאה

 טינ ןוא טרעדנעעג טינ ךיז ןוא ןעדגיוו ןעזעג ןבָאה ,ןגיוא עקיזָאד יד ,ייז טָא,
 ??ןּפיז-ןייש ערעייז ןיא ריא ןופ טשינרָאג ןעמונעג

 ,ליומ סנסָאנ ףא טקוקעג טָאה רע
 -סיוא ןרָאװעג טינ ןענַײז ייז ןוא ריא טימ טדערעג ןבָאה ןּפיל עקיזָאד יד טָא;

 יד טָא ,,םיטש ריא טרעהעג ןבָאה ןרעיוא עקיזָאד יד טָא ?םעד ןופ רענעפילשעג
 "?לרָאפ ָאד סע טמוק סָאװ ...טסירגאב ריא טימ ךיז ןבָאה טנעה עקיזָאד

 יד ראפ ,םענָאּפ ןראפ ןעמענָא םיא ,ןענעסָאנ וצ ןייגוצ טפראדאב טלָאװ רע
 יװ ,ןליפרעד םיא וצ ךיז ןרירוצ ןכאפנייא ךרוד ןוא ,טיוה ןַײז ןָאט ּפאט א ,טנעה
 טלָאװ רע ,ָאי .טריראב םיא ןוא םיא ךרוד ןעגנאגעגכרודא ךיז זיא קילב סעדגיוו
 ךיז ךַײלג --- ןיילא ךיז ןגיילרָאפ ןָאק רע .ןיזמוא ןא זיא'ס רָאנ ,ןָאט טפראדאב סָאד
 ,םינָאמיס יד ןעמענּפָא ןוא ,סיורא טייג עמ זא ,ןבעג ןסיוו וצ ָאטעג ןיא ןסיײרכרוד
 -רָאפ :ץרוק .ןלאנאק עשידרערעטנוא יד ןיא ןריטנעירָא ךיז ןעמ לָאז ייז טיול סָאװ
 טימ רעבָא .ןעדגיוו טימ ןעז ךַײלג ךיז םוראיוזא ןוא ,ןענעסָאנ טָאטשנָא ךיז ןגייל
 סָאװרָאנ זיא'ס סָאװ ,סָאד ןפאשּפָא עקידמעצולפ סָאד ןריוויטַאמ רע טעוװ סָאװ
 ?ןטייווצ א ןרָאװעג טגיילעגרָאפ

 ,טמעשראפ לסיב א ךָאד ךיז רע טָאה ורמוא ןַײז ןופ ףיט רעד ןיא ץעגרע
 טָאה ?םיא רעביא ליפוצ טשרעה טַײקטיײרטשעצ יד זא ,טינ ןעמ טקרעמאב יצ

 ןעמָאנ םעד ןפורעגנָא טָאה ןסָאנ יו ,םעד ךָאנ עזואּפ עגנאל וצ ןייק טכאמעג טינ רע
 טימ ןדניבראפ ךיז יוזאיוו ,ןעלטימ ןכוז רעטַײװ ךַײלג ןצעזרָאפ טָאטשנָא ,"עדגיוו;
 ןוא ,דלודעגמוא אזא טימ טראוו יז סָאװ ףא ,סָאד ןבעגרעביא ריא ןוא ָאטעג רעד
 -רערעטנוא םעד טימ ןדנובראפ קיטולב יוזא ןענַײז סָאװ ,סעידעי יד ריא אב ןעמענ
 ךיז ןעמ ןָאק יצ ...עטצעל יד ןעוועטאר ןווורּפ יד טימ ,ןלאנאק יד רעביא גנאג ןשיד
 טסעסיוג ַאטעג יד ןעוו ,ןטונימ עטסכעלקערש יד טָא ןיא ,דניצא עזואּפ אזא ןעניגראפ
 -שטאר ןענָאק ךָאנ ןעמ טעוו יצ -- ,לָאשגָאװ רעד ףא ךיז טגייל עגער רעדעי ןעוו ןוא
 יד ,עטלייצעג יד ראפ שטָאכ סעּפע ןוַײװאב ןעמ טעװ יצ ?טינ יצ ,ןצעמע ןעוו
 יד ןיא ןעשזדנָאלבראפ טינ ןעמ טעװ יצ ,ןזַײװאב טעװ עמ ביוא ןוא ..?עטצעל
 ?ןטניריבאל עשידרערעטנוא
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 ענַײז ראפ ןעמעש טינ ךיז לָאז רע ןעוו ,שועדאט ,טלדיזעגסיוא ךיז טלָאװ רע
 ךיז ןביולרעד --- ןיילא קנאדעג ןראפ זיולב טלדיזעגסיוא ךיז טלָאװ רע ,םירייוואכ
 ןופ טַײקטדנעװעג יד ןוא קילב םעד עגער ןייא ףא ןסַײרעביא ראפ זיולב ,עזואּפ א
 סע טָאה רע ,ןיינ ,ןיינ ,ףליה ףא עקידנטראוו ןוא עקידנדַײל יד וצ ,ןיהא םישוכ עלא
 ןלאפסיורא סָאד --- קילבנגיוא ןא יװ רעמ טינ זיא'ס .טאהעג טינ ןעניז ןיא עליפא
 ,טייקדימ ןופ זיא'ס ...קירוצ ןעניפעג ךיז ךַײלג ןענָאק טינ סָאד ןוא ןיילא ךיז ןופ
 טאמיק ,טייקטנעַאנ עקידלאווג יד .עיצאניצולאה ןופ ,טַײקיזָאלּפָאלש ןופ .רעמ טינ
 םעד ןופ .טיוט ןטימ ןבעל םענופ ,ןַײז-טינ םעד טימ ןַײז םענופ טיײקטשימעגסיוא
 ןופ סיורא ךיז רע טסַײר ךַײלג .ןכעלריטאנמוא עמאס םעד ןוא ןכעלנייוועג עמאס
 ףא ךיז טָאה'ס סָאװ ,ץלא ּפָא רע טסיוטש ןגיוא יד טימ .דלאב טָא .םעלק םעד טָא
 ...טרָאװ ןקיצנייא םעד טָא ןופ טרעגלאוועגנָא םיא

 םעד טָא טכארבעג םיא טָאה סָאװ ,םעד וצ דנעוו א ךיז רע טיג -- ,ןסָאנ --
 ןזָאל ךיז וטסרעלק ןעוו זיא !ןסָאנ -- .טכיל עקידנרעטש לסיב סָאד טָא ןוא ורמוא
 יד ייז אב ןעמענ ןוא ,רָאפ ָאד ןעמענ רימ סָאװ ,םעד ןגעוו ןבעג ןסיוװ וצ ָאטעג ןיא
 ?ןזָאל ךיז וטסנכער ןעוו ?סעּפורג יד ףוא טציא ךיז ןטלאה סע ּוװ ,םינָאמיס

 ,טרָאד ןַיז ךיא לָאז גָאט זיב זא ,ןכער ךיא --
 ?םינָאמיס יד ןעגנערב זדנוא וטסנָאק ןעוו ןוא ---
 סָאװ ,ןגעוו עלא ןעגנאגעגכרוד ןענַײז ןגיוא ענַײז ראפ .ןָאטעג רעלק א טָאה ןסָאנ

 ןוא טַײז רעשירא רעד ףא ָאטעג רעד ןופ ןייגרעבירא םאב ןצונ רעלדנעטשפוא יד
 צדאקָאלב יד יוװ ןוא גנאגכרוד רעדעי זיא סע טכאוואב יו ,ןעזרעד טָאה רע ,קירוצ
 -עגסיוא רע טָאה ץלא סָאד טָא .ָאטעג עצנאג יד רעוועג ןופ ףייר א ןיא םורא טמענ
 ;ןפורעגנָא ךיז ןוא קנאדעג ןיא ךיז אב ןגיווו

 ,טרָאד ןַײז לעװ ךיא ןעוו ,רעפטנע ןטימ טלַײעגוצ ךיז בָאה ךיא זא ,ךעלגעמ ---
 ּפָא טגנעה'ס ,ןגָאזוצסיױרָאפ רעווש עליפא זיא סָאד ,קירוצ ןיַייז לע ךיא ןעוו רָאנ
 .ןיהא ןעמוקנָא ןגעוו ,סנייא ןגעוו ןרעלק ןעמ ףראד לַײװרעד ...ןכאז ךאס א רעייז ןופ

 ,וואלסעלָאב ןפורעגנָא ךיז טָאה --- ,ןסָאנ ,טכערעג טסיב --
 ןעגנאגעג זיא סָאװ ,ןעניטסירכ ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה וואלסעלָאב זא ,ךעלגעמ

 קוק א טָאה רע ...טָאטש ןיא ,קירוצ טרעקעגמוא טינ רעמ ךיז טָאה ןוא ָאטעג ןיא
 רעטביוטראפ א טרעהרעד ךַײלג ךיז טָאה ןעינאפעטס ןופ ןוא ,ןעינאפעטס ףא ןָאטעג
 ףיז ןקוקרעביא ןעמוטש רעייז ןופ טייטאב םעד ןענאטשראפ ןבָאה עלא ןוא .ץכערק
 עלא ןוא ,ןענעסָאנ ףא ןָאטעג קוק א ךיוא טָאה עינאפעטס .,ןרעדנא ןטימ רענייא
 7 ,ןשועדאט ןופ רעפטנע ןא ףא טראוועג ןבָאה

 "ראפ רע טָאה עלַײװ א ףא ,ןגָארטראפ ץעגרע ןעוועג רעדיוװ ןיוש זיא שועדאט
 ףוא טינש א לָאמאטימ ךיז טָאה םיא ראפ .רעפטנע ןַײז ףא טראוו עמ זא ,ןסעג
 -ניירא ןיהא זיא רע ןעוו ,לָאמ ןטשרע םוצ ןעזעג יז טָאה רע יו ,יוזא ָאטעג יד ןָאטעג
 טָאה רע .קילב ןַײז ראפ ןעגנאגעגפוא זיא יײרעקורד עשידרערעטנוא יד ,ןעמוקעג
 ףא ןבעגעגסיורא םיא ןוא טקורדענּפָא ןטרָאד םיא טָאה עמ סָאװ ,סאּפ םעד ןעזרעד
 ;קנאדעג א ןפָאלעגכרוד םיא זיא'ס ןוא ,ןעמָאנ ןשידִיי א
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 סָאװ ,םעד ןיא טַײקיסעמצעזעג עסיוועג א ןוא קיגָאל עכעלרעניא ןא ןאראפ,

 לַאמארעדיוו זיא ןוא טַײז רעשירא רעד ןופ קירוצ טרעקעגמוא ךיז טָאה עדגיוו

 .ןגיולפעגסיורא זיא יז ןענאוונופ ,טסענ ריא ןיא .,.םייה רעד ןיא ...ןרָאװעג קידעבעל

 שטָאכ ןָאט טבַײל א ןוא ןרעטש רעד טָא ןלאפּפָארא טפראדאב טָאה ָאטעג ןיא קירוצ

 *.,ןַײז טינ לָאז'ס ןשטנעמ לפיוו ראפ ןוא זיא-טינ-לפיוו

 ןיא טעביודעגניירא ךיז ,ןגיוא יד קידנענעפעפוא טינ ,רע טָאה --- ,יוזא ,יוזא;

 ןיהא ןייג טצוו ןסָאנ זיב ,ןטראוו וצ סָאװ טינ טָאה ,שועדאט ,ןיילא רֶצ ןֹוא --- ,ּפָאק

 ?געוו ןפא םוא םיא ןעמ טגנערב רעמָאט ןוא ...קירוצ ןרעקמוא ךיז טצוו רע זיב ןוא

 ,טַײז רעשירא רעד ףא ,ָאד סָאװ ,םעד ןגעוו עידעי א ןָא רעדיוו ָאסעג יד טביילב

 ,"יירפ רעד ףא ןריפסיורא ייז ןוא עטצעל יד ןעוועטאר וצ ףא ןעמונעגרָאפ טרעוו

 "יז ןַײז סע טצװ ןעייווצניא .ריד טימ ןייג ךיא לעװ ,ןסָאנ ,יוזא ביוא זיא --

 ?וואלסעלָאב ,וטסניימ יוװ .רערעכ

 טייהניווועג ןַײז יוװ ,טָאה רע .רעפטנע ןייק טימ טלייעג טינ ךיז טָאה וואלסעלָאב

 :ןעמערב יד ןָאטעג ףוא בייה א ,זיא

 טייג סע ביוא ,ךעלריטאנ ,ןוא ..ןעמוקסיוא שרעדנא רעדָא יוזא טעוװ ןטראוו ---

 ,ןיא ןעייווצניא ..ךעלגעמ זיא'ס לפיוו ,רעמ ןטראוו ןעמוקסיוא לָאמא ןָאק ,רענייא

 ,וטסניימ יו ..ָא אזא ןיא ךיז טלדנאה'ס ןעו ,סרעדנוזאב ..ךיז טייטשראפ

 ?עינאפצטס

 יו ,טקניל ףא ךָאנרעד ןוא סטכער ףא ּפָאק םעד ןָאסעג גיוו א טָאה עינאפעטס

 "עגסיוא טינ ךָאנ ךיז ןבָאה ןלָאשגָאװ יד ןוא ןגיווועג ןריא קנאדעג םעד טלָאװ יז

 ;טכיילג

 .רעכיג סָאװ -- זיא רעקיא רעד ...ןעייווצניא יצ .,,,ןיילא רענייא ---

 ;ןָאטעג ץכערק א טָאה יז
 ןוא ןגעקטנא ןייג ףראד עמ ןעמעוו ,רעקינייו סרָאד טרעו עגער רעדעי --

 ..ןריפסיורא ףראד עמ ןעמעוו

 ,טראוועג טָאה רע .טניירפ ענַײז עלא ףא ןָאטעג קוק א לָאמאכָאנ טָאה שועדאט

 רעד ןופ טַײקיטײנ רעד בילוצ ןעייווצניא ןייג --- גָאלשרָאפ ןַײז ןקיטיגאב ןלָאז ייז

 יבא ,טכארטעגסיוא סע טָאה רע זא ,ןסערפ ןפראד טינ ךיז לָאז רע ,טסבלעז ךאז

 :ןפורעגנָא ךיז רע טָאה ּפָאק םענופ גנוגעוואב רענעדיישטנא ןא טימ .ןייגוצטימ

 .געוו ןיא ךַײלג ךיז ןזָאל רימ .ןסָאנ ,טיירג ךיז ךאמ זיא ---

 ,ץלַאטש טימ ןביוהשגפוא ןסָאנ ךיז טָאה -- ,שועדאט רעוואכ ,טיירג ןיב ךיא ---

 ,ןפיילש יד ןקירד ןעמונעג ןוא ןרעטש םוצ טנאה יד טגיילעגוצ טָאה שועדאט

 .ןָאטעג גערפ א עינאפעטס טָאה -- !שועדאמט ,ּפָאק רעד ייוו ריד טוט סע --

 .ייזא ,רָאנ טכארט ךיא .ןיינ ---

 ;ןביוהעגנָא רעדיוו ןוא טלעטשעגּפָא עלַיװ א ךיז טָאה רע

 -םיונוצ ךַײלג ךיז ןעמ ףראד סרָאטאזילאנאק יד טימ זא ,רָאנ טכארט ךיא --

 ,ייז אב ןַײז ןיוש ןעמ ףראד ירפצנאג .ןדייר
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 טלָאװעג רָאנ בָאה ךיא -- .טגָאזעג וואלסעלָאב טָאה -- ,רָאלק זיא סָאד --

 ,לאטעד ןייא ןכעלטקניּפראפ
 ?עכלעוו ---
 ?ָאטעג ןופ עידעי רעד ףא רימ ןטראוו לפיוו ---

 סעּפע יװ ןוא ,סיוטש ןטראוורעדמוא ןא ןופ יװ ,ןָאטעג ּפאכ א ךיז טָאה שועדאט

 :קנאדעג ןיא ךיז אב טכוזעג
 ,טינ עגער ןייק --
 ?סָאד טסייה סָאװ ---
 ריא טזָאל ,סרָאטאזילאנאק יד טימ ףיונוצ ךיז טדער עמ רָאנ יו ,טסייה סָאד --

 .טינ ןיז ןייק טָאה ןטראוו .ָאטעג ןופ גנוטכיר רעד ןיא טייג ןוא ּפָארא ךַײלג ךיז

 שועדאט טָאה -- ,זדנוא ןופ רעצעמע .ןטנוא ןיוש ךיז רימ ןלעוו ןענעגעגאב

 ףעמוקנָא סיוועג ךָאד טעוו --- ,טקנוּפ ןטמיטשאבמוא ןא ןיא קילב םעד טלעטשעגנָא

 .יעּפורג רעטשרע רעד טימ ךַײא ןגעקטנא ךיז ןעמ טזָאל ךַײלג ןוא

 -ייוצ רעד ןופ ןגיובנלע םעד טנאה ןייא טימ ןטלאהעגרעטנוא טָאה עינאפעטס

 -אק יד רעביא ןגיוא יד טימ טעשזדנָאלבעג ןיוש טָאה וואלסעלָאב ןוא ,טנאה רעט

 .ָאטעג רעד וצ גנוטכיר רעד ןיא ןלאנ
 עקאט זיא'ס זא -- ,ןעמערב יד ןבעגעג ףוא בייה א רע טָאה -- ,ךעלגעמ ---

 םיא ןָאק עמ בוא ..גנאג ןכעלרעפעג ןוא ןקירעביא ןא ןכאמ סָאװ וצ ָאטינ

 .ןרָאּפשנַײא
 .שועדאט טכיראפ םיא טָאה -- ,טַײצ יד יא ,גנאג םעד יא --

 יז .טדערעגנַײא ריא טָאה עמ סָאװ ,עמאמ א יוװ ,ןעוועג וועטיימ טָאה עינאפעטס

 ןייג טַײקטיײרג סנסָאנ ףא ,ןגיוא יד ןיא ןשועדאט אב ךעלרעַײּפ יד ףא טקוקעג טָאה

 סוואלסעלָאב ףא ןוא ,טרָאװ ןייק קידנגערפרעביא טינ ,רעסאוו ןיא ןוא רעַײפ ןיא

 ליומ ריא ףא .סנקלָאװ יו ,סעװָאשכאמ טבעוושעג ןבָאה םעד רעביא סָאװ ,םענָאּפ

 .רעטרעוו ןָא .עמוטש א .עכָארב עכעלרעטומ א ןגעלעג זיא

 ןיא קוק א טגנאלרעד ,רעװלָאװער ןַײז שאט ןופ ןעמונעגסיורא טָאה שועדאט

 ןעמונעגסיורא רע טָאה שאט ןטייווצ א ןופ .טגיילעגנַיײרא קירוצ םיא ןוא ןיזאגאמ

 :ןענעסָאנ וצ ןפורעגנָא ךיז ןוא סעטאנארג ירד

 ?וטסָאה רעוועג --
 .געוו ןיא קיטיינ זיא'ס ?פיוו ,רעמ ---
 .ןעגנאגעג זיא ---
 רָאנ ,טכאנ רענעטכיולאב-קידעפיירס רעד ןיא ןייגסיורא טיירג ןעוועג ןענייז יז

 ;טגיילעגרָאפ ,ךעלקנעב יד ףא קידנזַײװנָא ,טָאה עינאפעטס

 ?לסיב א ןצעזוצ ךיז ןעמ טעוו רעשפע --

 יד ןּפאלק ןעמעלא אב יװ ,ןרעה טנָאקעג טָאה עמ .טצעזעגוצ ךיז ןבָאה עלא

 ןעמיװשּפָא דלאב טעװ סָאװ ,ףיש א ןיא טציז עמ ,טכאדעג ךיז טָאה סע .רעצרעה

 םעוו ןעמיװשּפָא :רָאלק ןעוועג זיא סנייא .גנוטכיר רעטמיטשאבמוא ןא ןיא גערב ןופ

 .רעַײּפ ןיא יז
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 ןשועדאט ןָאטעג שוק א טָאה עינאפעטס .ןלוטש יד ןופ ןביוהעגפוא ךיז טָאה עמ

 ןָאטעג שוק א ךיוא םיא ןוא ןענעסָאנ וצ ןעגנאגעגוצ יז זיא ךָאנרעד .ןרעטש ןיא

 .ּפָאק ןיא
 ,סאג רעד ףא ןעגנאגעגסיורא ייז ןענַײז גנוגער סיורג טימ ןוא קידנגייווש

 ןוא גנאהרָאפ םעד לסיב א ןביוהעגפוא ,טכיל יד ןשָאלעגסיױא טָאה וואלסעלָאב

 עדייב .םיא רעטניה -- עינאפעטס .ענוראּפש רעד ןופ גיוא סָאד טדנעװעגּפָא טינ

 יד ןרעוו םאזגנאל :ןעזעג ןבָאה ייז .ענעגנאגעגקעווא יד ךָאנ טריּפשעגכָאנ ייז ןבָאה

 ןדנווושראפ טרעווס יוװ טקנופ ,טכאנ רעקידעפיירס רעד ןיא ןדנווושראפ רעייגסופ

 ,גנאגראפ-ןוז ןסייב םאי ןופ טנָאזירָאה ןטיור ןפא לפישלגעז ןיילק א

 .ןסיוטשעג םיא טָאה ךעיוק רענעלָאװקעגנָא ןא סעּפע ,טלַיעג טָאה שועדאט

 "רעפעג-טיוט רעד ףא ןעשעג טנָאקעג טָאה סָאװ ,ץלא ןגעקטנא ןעגנאגעג זיא רע

 ןעוועג קיטיינ זיא םיא .ָאטעג רעד ןוא ןָאיאר ןשירא םעד ןשיוצ עקערטש רעכעל

 עקירעיורט יד ןעלגומשכרוד ףא רעדָא דנאטשליטש ןקיטנאנאב ןצרוק םעד ןצונסיוא

 רעד רעביא ןפראוורעבירא ךיז ףא רעדָא ,ךאוו רעד אב זָאנ רעד רעטנוא ץענערג

 .ןעדגיוו ןגעוו ןענעסָאנ ןגערפסיוא ךָאנ טלָאװעג קראטש ךיז טָאה םיא .טנאוויָאטעג

 "ערא יד טימ םענייניא ָאטעג ןיא טרעקעגמוא ךיז טָאה יז זא ,גנודלעמ עליוה יד

 םיא לָאז עמ ,טלָאװעג טָאה רע ,טקידירפאב טינ םיא טָאה ,קאיוואּפ ןופ ןטנאטס

 .?ןָאטעגנָא יז זיא סָאװ ןיא ?סיוא יז טעז יוװ .ךאס א .ריא ןגעװ ןלייצרעד

 "יוזא טלָאװ רע יוװ ,ּפָאק ןטימ טכאמעג ןיילא ךיז וצ רע טָאה געוו ןצנאג םעד

 ,קנאדעג ןיא ךיז אב טקיטעטשאב סעּפע ןוא ןגארפ ףא טרעפטנעעג ןיילא ךיז םורא

 רעכעד ןופ ןלייט ענעכַארבעצ .רעקיטש ףא עטקאהעצ א ןגעלעג זיא טָאטש יד

 ןקידרעדנווװזייב םעד טימ ענעסָאגאב ,רעזַײה ןופ ןטעלעקס עצנאג ןוא טנעוו ןוא

 "וצ ןבָאה ,ךיור ןופ ןשזאדנאב עצראווש טימ עטלקיוועגמורא ןוא סעפיירס ןופ טכיל

 זא ,ךָארב םעד טַיײקשיטעטסעיאמ אזא ןוא ןברוכ םעד טייקכעלרעיַײפ אזא ןבעגעג

 טירט ענַײז ןופ שיור רעד ,רעגניפ ץיּפש יד ףא ןייג טלָאװעג ןשועדאט ךיז טָאה'ס

 סָאװ ,סנטָאש יד זיולב .טַײקטסיױװ רעכעלרעַײפ רעד טָא ןיא ןכליהּפָא טינ לָאז

 טינ ךיז ןבָאה סנטָאש עקידמעשוגעמ עסיורג יד -- ,קערעּפָאּפ טגיילעג ךיז ןבָאה

 יװ ןיילא ןעזעגסיוא ןבָאה ייז .ןברוכ ןופ זָאעטָאּפא ןקיזָאד םעד ןיא טסאפעגניירא

 ךיז ןבָאה סָאװ ,רעטסנעּפשעג .ןטעלעקס ןוא סעוורוכ יד טָא ןופ רעטסנעּפשעג

 "עג קידעבעל ןענַייז ייז ,ךיז ןקור ןוא ןסאג ענעסָאגאב-טכיל יד ףא טגיילעגקעווא

 ייֵז ,ןברוכ םעד טָא ןופ םיכילש יוװ ,טכאנ רעד ןיא קעווא ץעגרע ןעייג ןוא ןרָאװ

 .טָאטש ןיא ךיז טוט עס סָאװ ,ןלייצרעד ןפראד

 ןופ רעביא עלַײװ רעדעי ךיז ןפראוו סנטָאש יד יװ ,טקרעמאב טָאה שועדאט

 ןעגנירּפש טָא ןוא ,סקניל -- טָא ,סטכער ייז ןענַיז טָא .רערעדנא רעד ףא טַײז ןייא

 םעצולּפ .ןטניה ץעגרע ייז ןדניוושראפ טָא ןוא ,סיֹורָאפ עקערטש א ףא סיורא ייז

 ןוא רעַײפ ןופ םאי םעד טָא ןיא סעלסעוו עקיזיר יװ ,ןביוהעגפוא ךיז ייז ןבָאה

 :ןָאטעג טכארט א שועדאט טָאה לָאמאטימ .ךעשיוכ

 טםימ םענייניא רעלוד א יוװ ךיז טגָארט רע סָאװ ,קיניזטכַײל ךָאד זיא רעשפע ---
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 ןיא ןבעגרעביא עידעי יד ןוא ?טָאטש ןיא רעקיטיינ ןַײז רע טעװ רעשפע ?ןענעסָאנ
 ..ןיילא ןסָאנ טנָאקעג ךעלקריוו ךָאד טלָאװ ָאטעג

 ;ןגיוא יד טימ ןעלטניּפ ןעמונעג ןוא גנאג םעד טמאזגנאלראפ טָאה רע
 רעד טָא ןיא ,דניצא .ןעדגיוז טימ ּווועדנאר א ףא ָאטעג ןיא רע טייג ךָאט ןיא

 טעװ ,טָא זיא .טכארטעגנָא טָאה ןיילא רע סָאװ ,ּווועדנאר א ףא .טכאנ רעקידעפיירס
 רעד ןופ עבאגפוא ןא טָאה סָאװ ,ןענעסָאנ וצ בָאגוצ א יו ָאטעג) יא ןלעטשוצ ךיז רע
 ,טַײז רעשירא

 ,טקיטעטשאב ןיילא ךיז רע טָאה -- ,בָאגוצ א ,בָאגוצ א ---
 -גיוו וצ ,קילבנגיוא ןא ףא עליפא ,רעטציא ןייגוצ ןעמעש טינ רָאג ךיז רע טעוװ

 םיא טעװ ?ָאטעג ןיא עטצעל יד ןופ ןבעל סָאד ןטסָאקּפָא ןָאק עגער רעדעי ןעוו ,ןעד
 ןטראוו טרָאװ ןַײז ףא ןעוו ,ןָאט גערפ א סעּפע יז טציא ןעיָאזיב ןייק ןַײז טינ רָאג
 טייג רע .ןיינ ?ןלאנאק עשידרערעטנוא יד ןופ ןטניריבאל ערעטצניפ יד ןיא ןשטנעמ
 ,עבאגפוא ןא ןעמענ טציא ריא אב טייג רע ,באטש ןיא טייג רע .ןעדגיוו וצ טינ
 ןופ ןעמָאנ ןיא ,ריא רע טָאה ,שינעגעגאב רעטצעל רעד סייב ,טלמעד יו טקנוּפ
 זיא סָאד לַײװ ,ראפעג ךרוד ןוא רעַײפ ךרוד טייג רע .עבאגפוא ןא ןבעגעג ,באטש
 ...רעפטנע ןא ןעמוקנָא טעװ סע זיב ,ָאד ןטראוו ןלעטש טינ ךיז ןָאק רע .טכילפ ןַײז

 יוא ךיוא רע טלָאװ ,ןַײז טינ טציא ָאטעג ןיא לָאז עדגיוו ןעוו ןוא ,ונ;
 ןופ ןענעסָאנ טימ קידנענאּפש ,טגערפעג ןיילא ךיז אב שועדאט טָאה -- ??טלַײעג
 סָאװ ,שטנעמ א ןַײז קיטיינ ךָאד טעוו רעמָאט ןוא .ןרעדנא םעד ןיא עלעסעג ןייא
 רעד ןופ עיפארגָאעג רעשידרערעטנוא רעד טימ טנאקאב זיא-טינ-לפיוו שטָאכ זיא
 "ורג עטצעל יד ךיז ןעניפעג סע ּוװ ,רעטרע יד ןכיירגרעד רעכיג לָאז עמ זא ,ָאטעג
 -ירא רעד ףא רעקיצנייא רעד ךָאד זיא ,ןענעסָאנ ןענעכער טינ ביוא ,רע ןוא ?סעּפ
 ..טַײז רעש

 ,ץיח א ןגָאלשאב םיא טָאה גנאג ןכיג םענופ
 ,ןיילא ךיז רע טסיירט -- ,"טינ ןעמ ןָאק ןטראוו רעבָא ,קיטיינ לָאמ טנזיוט;,

 סיוועג ךָאד ןקוק ייז .געוו ןיא ןשטנעמ יד ךיז ןזָאל ךַײלג ןוא ,ןייג וצ טמוק רע
 ,ןעוועג טלָאװ סָאװ זיא ,ןדײרּפָא ןעמ טעוװ סרָאטאזילאנאק יד טימ ןוא .ןגיוא יד סיוא
 יד טימ עידעי א ַאטעג ןופ קירוצ ןָא טמוק סע זיב ,ןטראוו ךיז טלעטש רע ןעוו
 ןיא זיא סָאד ,סעלסעמ א ףא ךָאנ טקיטעּפשראפ טלָאװ עמ יװ ,רעמ טינ ?םינָאמיס
 ?עידעי יד ,ןָא טמוק יז זא ,טַײקרעכיז יד זיא ּוװ ןוא ,לאפ ןטסעב

 ןבָאה ייז ןעוו ,רעייגטימ ןַײז וצ טדנעוװעג םעצולּפ ךיז רע טָאה -- !ןסָאנ --
 ןלָאז רימ ,קיטיינ זיא'ס זא ,ןיימו ךיא --- .ָאטעג רעד וצ ןרעטנעענרעד ןבוהעגנָא ךיז
 ..רעטלעטשעגנַײא זיא םענייניא ...ןעגנאגניירא ענעדיישראפ ךרוד ןזָאל טציא ךיז

 ?רעטלעטשעגנַײא סָאװראפ --
 רימ סָאװ ,גנומענרעטנוא עצנאג יד ןסירעגּפָארא זיא ,..לאפכרוד א רעמָאט ---

 ,ןבעל רעזדנוא זיולב ןלעטשניַײא טכער ןבָאה רימ .טַײז רעשירא רעד ראפ ןטיירג
 .ָאטעג ןיא עטצעל יד ןופ ןבעל סָאד טינ רעבָא |
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 ,ןיימ םעד ךָאנ קידנעמענאב טינ ,טָאה -- ,ןעגנאגניירא ענעדיישראפ ךרוד ---
 ,ןסָאנ טרעזאכעגרעביא

 רע ןוא ,רעטייווצ רעד טביילב ,סעּפע טעשעג זדנוא ןופ םענייא טימ ביוא --
 -סיוא ייברעד .עדייב ןבעגרעביא טציא ןפראד רימ סָאװ ,סָאד ָאטעג ןיא רעביא טיג
 ,טסניימ יװ וד ןוא .ןעייווצניא יו ,רעגנירג ךאס א זייווקיצנייא זיא טכאדראפ ןדיימ
 ?ןסָאנ

 ,ןשועדאט ןרעדיוורעד טגאוועג טינ טָאה רע .ןָאטעג לקאוו א ךיז טָאה ןסָאנ
 ,טכאדעגסיוא ךיוא ךיז טָאה םיא .ןרעדיוורעד וצ סָאװ טאהעג טינ רע טָאה ייברעד
 רעטכַײל זיא ,סגטשרע .ןעגנאגניירא ענעדיישראפ ךרוד ןזָאל ךיז זיא רעכַײלג זא
 טמוק ,לאפכרוד א ,ךעלקריוו ,רעמָאט ,סנטייווצ .םענייא רעדייא ןעייווצ ןקרעמאב
 ןטימ ןסָאנ טָאה סָאד .ןבעגרעביא ןפראד ייז סָאװ ,סָאד יא ,ןיילא ייז יא ,ץלא םוא
 ןדיישעצ רָאנ ,םעד ףא ןעגנאגעגנייא קנאדעג ןיא זיא ןוא ןעמונאב טוג רעייז לכייס
 טלָאװעג טינ םיא ךיז טָאה'ס .טאהעג טינ קעשייכ ןייק רע טָאה ןשועדאט טימ ךיז
 סעשועדאט טליפעג קראטש סרעדנוזאב טציא טָאה ןסָאנ .סָאװראפ א ןָא ,יוזא טאלג
 ,סיפ ערעייז רעטנוא טנערב סָאװ ,דרע רעד רעביא עדייב ייז ןעייג טָא .טַײקטנעָאנ
 טכוז סעווָאמאה-ךעלאמ רעד ּוװ ,טָאטש רעצנאג רעד ןיא עקיצנייא רעשפע ייווצ
 זיא טלעוו יד .טנערב ָאטעג יד .טָארט ןדעי רעייז ךָאנ טרעטשינ ןוא םורא יז
 -מייה סעּפע טציא ןעייווצניא זיא .טיוט רעד זיא --- ריד ןופ טָארט א ,טרעקעגרעביא
 טָא ןעייווצניא ןייג וצ רערעכיז סעּפע זיא'ס ,טלעוו רעזָאלמייה רעד טָא ןיא רעכעל
 ןעז טינ ךיז טליוו'ס ןוא .ןיילא ןבַײלב טינ ךיז טליוו'ס ןוא .געוו ןכעלקערש םעד
 ענייז טָאה ןעייווצניא יו טקנוּפ ,ךָאנ ןוא .םיא ןופ ןטלײטעגּפָא ןא ןיילא ןשועדאט
 ,סעלַײמ ענַײז ךיוא ןעייווצניא טָאה יוזא ,סעניורסעכ

 קידנריטנעמוגרא ,קירוצ ףא ןעִיצ קנאדעג ןיא ךיז אב ןבוהעגנָא טָאה ןסָאנ ןוא
 ;דנאנעבלאז ןייג סָאד

 ייז ביוא זיא .טלאפאב עמ ןוא ןעמ טקרעמאב רעמָאט ,ךָאד זיא ךאז-טּפיוה יד
 עצייא ןא ךיז ןעמ ןָאק ןעייווצניא זיא ,ףניפ עליפא ,ריפ ,יירד -- עכעלטע ןענַײז
 רענייא ןוא .ןטכיר וצ סָאװ ָאטינ ךיז ךאוו רערעסערג א ףא זיא טכאנאב ןוא .ןבעג
 ,"ךאז ענעלאפראפ א זיא ,ייווצ טימ עליפא ,ריפ ,ַיײרד טימ ןענעגעגאב ךיז ןיילא

 ןרעה טזָאלעג רע טָאה ,לָאק ןיא טַײקנטלאהעגקירוצ טימ ,רעכיזמוא יוזא ןוא
 ;ןשועדאט

 ,..שועדאט רעוואכ ,סעכיוק ערעזדנוא ןרעטילּפשעצ רימ זא ,ןיימ ךיא --
 ?ןרעטילּפשעצ --
 רָאּפ א ,ןאראפ זיא רעוועג .טפארק א ןגעווטסעדנופ רימ ןענַײז ןעייווצניא ---

 רעמָאט ...רעגרע זיא זַײװקיצניײא ןוא ,טנָארּפ א רימ ןענַײז .ךיוא -- סעקטאנארג
 ,..לאפנָא ןא

 לפיוו --- ,רעטרעוו יד ןעיצסיױא ןעמונעג שועדאט טָאה -- ,ּפָא טגנעה'ס --
 ,ריפ רעדָא ַײרד יוװ ,רעמ טינ --- ךאס ןייק טינ ןלאפאב'ס ביוא עליפא .ןלאפאב'ס
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 ---לָאמא ,ליפיוזא לָאמ ייווצ ךָאנ ךַײלג טגנערב ,ףוא ןבייה ייז סָאװ ,למוט רעד זיא
 ?רָאלק .רעמ ךָאנ

 ,רָאלק --
 -גומשכרוד ךיז ןזומ רימ .ןענעכערסיוא טינ ןטכאלש ןייק ףא ןפראד רימ --

 ןוא .רעמעווקאב ןשטילגכרוד ךיז זַײװקיצניײא זיא .סנטָאש יד יו ,טקרעמאבמוא ןעל
 ,טנָארפ א --- ,טסגָאז וד יו ,ךעלקריוו ,ןיוש זיא ןעייווצניא .רעטכַײל

 ץראה סָאד .ןפראוורעטנוא ךיז ךיא לע ,שועדאט רעוואכ ,טלעפאב זיא --
 ..ןדיישעצ ךַײא טימ ךיז ןוא ןיילא ןייג ףא טינ ךיז טגייּל

 ,דייר עטסָארּפ ןוא עטוג סנסָאנ ןופ ןצראה ןפא רעמעראוו ןרָאװעג זיא ןשועדאט
 ןיא סיר א טימ רע טָאה ךָאד ,סנַײז ףא ןייטשאב ןרָאװעג רערעווש םיא זיא'ס ןוא
 ;ןָאטעג גָאז א םיא ץראה

 רָאנ ,ליוו ץראה סָאד סָאװ ,סָאד טינ ןָאט רעטציא ףראד עמ .ךיז רימ ןדיישעצ ---
 ,רעטנוא טגָאז דנאטשראפ רעד סָאװ ,סָאד

 -יוטאק ןכרוד ָאטעג ןיא ןייגרעבירא ןבילקעג עדייב ךיז ייז ןבָאה עליכטאכעל
 ,שועדאט ןעגנאגעג רעטניווצ ןשיליוטאק ןכרוד זיא טציא .רעטניווצ ןשיל

 רעד וצ ןעגנאגעגוצ זיא סָאװ ,עלעסעג קיטַײז א ךרוד ןעמונעג ךיז טָאה ןסָאנ
 .טכידעג יוזא טינ ךאוו יד ןוא ךיוה יוזא טינ ןעוועג טנאוו יד זיא טרָאד ,טנאוו-ָאטעג
 טינ ןיוש טאהעג ייז ןופ רערעדעי טָאה ןייג .ןסיײרכרודא ךיז גנונעפָאה א ןאראפ
 ןוא ,קילב סנרעדנא סענופ ןרָאװעג ןדנוװושראפ רענייא זיא זַײװכעלסיב .ךאס ןייק
 ,רענייא רעדעי טָאה טציא .טָאראב םענעגייא ףא ןבילבעג זיא רענייא רעדעי
 ,סעוװָאשכאמ ענייז ןטכארטרעד טנָאקעג ,ןיילא ךיז טימ ןבילבעג

 -עג ןעמ טָאה ןילרעב ןיא .דנאטשפוא ןופ געט יד טלייצעג ןעמ טָאה ָאטעג ןיא
 ןעמ טָאה דרערעטנוא רעד ןיא .ָאטעג ןיא ןטסישאפ עטעגראהרעד ןופ לָאצ יד טלייצ
 יד ,דנאטשרעדיוו םעד ןצעזרָאפ ףא ןבילבראפ ךָאנ זיא סָאװ ,רעוועג סָאד טלייצעג
 -אלפעגפוא ןבָאה ןטכאלש ,רערעטיש ןרָאװעג ןענַײז רעלדנעטשפוא יד ןופ ןעייר
 ,ןפיוא ןטסטראוורעדמוא עמאס ןפא רעטרע ענעדיישראפ ןיא טרעק

 רעשירא רעד ןופ טלגומשעג ךיז ןבָאה שועדאט ןוא ןסָאנ ןעוו ,טכאנ רענעי ןיא
 ךרוד עיציזָאּפ רעייז ןופ ענעסיוטשעגסיורא ,לטע ןוא עדגיוו ןענַײז ,ָאטעג ןיא טַײז
 ךיז טָאה סאג רעד רעביא ,שינעטלעהאב א קידנכוז ,ןפָאלעג ,סעצוװָאסעסע עּפורג א
 :ךעלדיימ יד טגלָאפראפ ןבָאה סָאװ ,ןטסישאפ יד ןופ עדנאמָאק א טרעהעג

 | ,עקידעבעל ןּפאכ ---
 געו םעד ןדיײנשרעביא סעצוװָאסעסע טגָאיעג ךיז ןבָאה ןטַײז ענעדיישראפ ןופ

 -ייה עװערָאכ ןוא רעקיטשכָארב עטרעגלאוועגנָא יד ןשיווצ .ךעלדיימ עקידנפיול יד
 יד טרעטנָאלּפעג ךיז שינרעטצניפ רעקיטכאנ רעד ןיא ןבָאה ,ןצענ ןיא יװ ,רעז
 ןופ טדנעװעגּפָא עלַײװ א ףא ייז ןבָאה ,ייז רעטניה ךיז קידנטלאהאב ,ןוא ךעלדיימ
 ןַײז ךיוא לָאז סָאװ ,טרָא אזא ךיז ראפ ןכוז ןפָאלעג רעטַײװ ןוא רעגלָאפראפ יד ךיז
 .עיציזָאּפ עקיסאּפ א

 לטע ןוא עדגיוו רָאנ יוװ .ךרָאש ןדעי וצ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה סעצוװָאסעסע יד
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 -עסע עקשטיט עצנאג א ןביוהעגפוא ךיז ייז ךָאנ ךַײלג טָאה ,ןביוהעגפוא ךיז ןבָאה
 ןדיירסיוא ,ןרָאװעג טצעזעגרָאפ זיא ןגלָאפראפ סָאד ןוא רעקָאלעג רעד ןוא ,סעצווָאס
 ןעקניוורעביא .ןבעגסיוא טינ ןיילא ךיז לָאז עמ ,טלעטשעגנַײא ןעוועג זיא טרָאװ א
 "וצ ןפרָאװעגסיורא ןעוועג זיא טירש עקיטיינ יד ןרינידרָאָאק ףא ןגיוא יד טימ ךיז
 טימ טרישזיריד עדגיוו טָאה ןעגנוגעוואב עמוטש ךרוד זיולב .שינרעטצניפ רעד ביל
 -עגנָא יז ןבָאה ,ןטַײז עלא ןופ טלגנירעגמורא .ןעדגיוו טימ -- ?טע ןוא ןעלטע
 ,ןָאטעג זָאל א ךיז ייז ןבָאה ןיחא .ץנאג ןעוועג טפלעה ףא זיא סָאװ ,זיוה א טקעמש
 טימ סעצווָאסעסע ןעטנָאלּפ ןביױהעגנָא ךיז שינרעטצניפ רעד ןיא ןבָאה ייז ךָאנ ךַײלג
 יד ןטלאהראפ יוזאיו ,ןוויטקעריד עכעלטקניּפ טימ ,עדנאמָאק א טימ ,יירשעג א
 ,עקידנפיול

 וצ יידעק ,סעוורוכ יד ןשיװצ טיירדעג ךיז טַײצ קיטש א ןבָאה לטע ןוא עדגיוו
 ןענַײז --- ,יירעסיש ןייק קידנדַײמסױא טינ ,ךָאד ןוא ,רעגלָאפראפ יד ןריטגעירָאזעד
 ,טקרעמאב יז טָאה סעצוװָאסעסע יד ןופ רענייא .זיוה םעד ןיא ןיײרא ,ךעלסילש ,ייז
 זא ,קידנעעז .ייז ךָאנ טוָאלעג ךיז םָאילאווש רע טָאה ,עקינַײז ןופ ךיז ןסירעגּפָא
 ןבָאה ייז סָאװ ,עטצעל סָאד טוװרּפעג ךעלדיימ יד ןבָאה ,טריּפשעגסיוא ייז טָאה עמ
 ,םעדיוב םעד -- ,סושער רעייז ןיא טאהעג ךָאנ

 יד רעביא רעייפ א ןענעפע ייז ןלעװ -- ,ןסָאלשאב עדגיוו טָאה --- ,טרָאד ןופ
 יוזא .ןטלאה ךיז יז ןלעװ ליפיוזא ,ןליוק ןקעלק ןלעוו'ס לפיוו ןוא סעצווָאסעסע
 ,עיציזַאּפ עטצעל רעייז סָאד זיא ,רָאלק ןעוועג ייז זיא ,שרעדנא רעדָא

 -יוב ןפא ,טעוועטארעג ןענַײז ייז זא ,טכאדעג ךעלדיימ יד ךיז טָאה עלַײוװ ןייא
 ,טנורגּפָא ןא ןופ קעד ןפא יװ ,טליפרעד ךיז יז ןבָאה שינרעטצניפ רעד ןיא םעד
 ןטלאחעג טַײצ עצנאג יד יז טָאה סָאװ ,ץעװָאסעסע רעד ןזיוואב ךיז טָאה ךַײלג רָאנ
 ןפא זיוה ןופ ןוא זיוה ןיא סעוורוכ יד ןופ טגָאיראפ ייז טָאה סָאװ ןוא גיוא ןיא
 ,םעדיוב

 ;סעדנאמָאק ןוא ןעיירשעגסיוא עקידנצלירג טרעהעג ךיז ןבָאה ןטנוא ןופ
 !עקידעבעל ןּפאכ --
 רעכעליירפ א ןעוועג זיא ,ןטנוא ןענאטשעג ןענַײז סָאװ ,סעצוװָאסעסע יד ןשיווצ

 ןבָאה ייז ,ךעלדיימ יד ךָאנ ןיילא געיעג סָאד טריזומא ייז טָאה ןעמעלא ץוכ .למוט
 ,ךיז ןעמ טעװ טָא .ָאטעג ןופ סנרעפמעק ייווצ טימ ליּפש עקידנצייר א טליפעגרָאפ
 זיב ןַײזרעביא טרָאד ןיוש טעװ עמ ןוא םעדיוב ןפא יז וצ ןּפאכפורא ,רעטעװרענָאד
 ,ירפרעדניא

 ךיוא ךיז טָאה סָאװ ,ץעװָאסעסע רעד .ליטש ןעוועג עלַײוו א זיא םעדיוב ןפא
 ןטימ ,ךעלדיימ יד קידנכוז ,טנאוו א טּפאטעג טָאה ,םעדיוב ןפא טעּפארדעגפורא
 רעביא יוװ ,סיפ יד ןביוהעג שינרעטצניפ רעד ןיא רע טָאה ,סיורָאפ טאמָאטווא
 טינ ּפָאק םעד עליפא טָאה רע .טנורגּפָא ןא רעביא יװ ,טלעטשעג יז ןוא ,ּפערט
 ,סערדא ןא טימ יװ ,ךַײלג ןעגנאגעג זיא רע .טַײז רעד ןיא ןָאט עווערעק א טווּורּפעג
 םיא ןיא ךיז ןבָאה רעמוראנטניה ןעוו ,סּפיּפ א ןָאט ןזיוואב טינ עליפא טָאה רע ןוא
 א ,טרעגלאוועגמוא ךַײלג ךיז טָאה רע .ןטעליטס ייווצ ןבעגעג ןַײרא ךָאטש א
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 םענָאּפ סָאד .ןָאטעג לקַײק א ךיז ,רעטעשטרַָאקעגפיונוצ א ןוא רענעכָארבראפ
 ,רעהא ןרָאװעג ןגָארטראפ ץעגרע ןופ זיא סָאװ ,טסימ לסיב א ןיא ןבָארגעגנַײא
 ,עמָאשענ יד םעד ןיא ןגיּפשעגסיױא ןוא

 ןופ טלטײקעגּפָא טָאה עדגיוו ,טאמָאטווא םעד םיא ןופ ןעמונעגּפָארא טָאה לטע
 טימ ץעוװַָאסעסע ןטיוט םעד קידנבעג עכרוטש א ,ןוא סעטאנארג ייווצ ןעמיר ןַײז
 שירענעמ בָארג א טימ ןגירשעגסיוא ,ךיז קידנטכארטראפ טינ ,יז טָאה ,סופ רעד
 ;:שטַײד םענייר א ףא לָאק

 !רעלענש ,טקאּפעג יז בָאה'כ ,רעהא רעלענש ---
 ראפ ןעדגיוו טּפאכעגנָא ,ענעקָארשרעד א ,לטע טָאה -- ?עדגיוװ ,וטסוט סָאװ ---

 ?וטסַײרש סָאװ --- .טנאה רעד
 ןדעי ןיא ןרָאװעג טליקראפ ריא זיא טולב סָאד ,לטע ,טרעטיצעגפוא טָאה יז

 טלָאװ יוװ .ןעניז ןופ טרירעג ךיז טָאה עדגיוו זא ,טכאדעג ךיז טָאה ריא .רעווייא
 ןופ רעליטש ןייז ףראד'ס זא ףגירשעצ יוזא דנאטשראפ ןלופ םאב שטנעמ א ךיז
 םעד ןיילא ךיז ףא ןפור ןעקנאדעג יד אב שטנעמ א ןָאק יװ ,ןיילא טַײקליטש רעד
 עדגיוו רָאנ ,ןעמענַײא יז טוװּורּפעג רעטצניפ רעד ןיא יז טָאה קערשרעד טימ ?טיוט
 ,יירשעג סָאד טרעזאכעגרעביא טָאה

 דלאב ךיז ךָאד טעװ עמ -- ,ןטעבעג ריא אב לטע ךיז טָאה --- ,עדגיוו ---
 ?וטסוט סָאװ .ףורא רעהא דלאב עלא ךָאד ןלעוװ ייז .יירשעג ןַײד ףא ןפיולפיונוצ

 ,רעזאכ ןייא רעביא רָאנ טינ .םיטאבעלאב רימ ןענַײז ָאד .ןעמוקפורא ייז ןלָאז ---
 עלא ָאד ךיז ייז ןלעװ יוזא ?טגיל רע יוװ ,טסעז .עדערעשט רעצנאג א רעביא רָאנ
 .ןעיצסיוא

 עדגיוו סָאװ ,ןצנאגניא ןעמונאב טינ ץלא ךָאנ לטע טָאה --- !טראוו !טראוו ---
 ;ךיז"וצ ןעמוק טזָאלעג טינ יז טָאה עדגיוו .טגָאזעג ריא טָאה

 ,טלאק ףא .גנאג ןיא ןזָאל טינ טאמָאטווא םעד :סנייא ,לטע ,טינ רָאנ סעגראפ ---
 ?טינ ךָאנ ?אה ,ןענאטשראפ .עקידעבעל ןעמענ זדנוא ךיז ןבַײלק ייז .יירעסיש א ןָא

 רעשלווַײט רעד טָא ןלאפעגנייא ןעדגיוו זיא יוזאיוו ,ןענאטשראפ טינ טָאה לטע
 ,קנאדעג

 -עג ןיוש זיא םעדיוב ןפא ןעוו ,ןאד ךיוא ךיז-וצ ןעמוק טנָאקעג טינ טָאה לטע
 ,ןטרָאגנַײװ ןיא ןטאט ןַײז אב יװ ,טגיילעצ ץעװָאסעסע ןייא ךָאנ ןגעל

 ךערפ ץנאג ךיז קידנעגניזרעטנוא ,םעדיוב ןרעביא ןעגנאגעג זיא רעטייווצ רעד
 א ,רע טָאה ,שינרעטצניפ יד טנעה יד טימ קידנּפאט .עלעדיל-דנוש ענדוקסאּפ א
 -לציק א טימ ןסירעגרעביא עלעדיל סָאד ,ןעיײפָארט עקידעבעל ענַײז ןיא רערעכיז
 :םעדיוב ןפא סָאװ ,ךעשיוכ ןכעלטניירפטסאג םעד וצ גנוסירגאב רעקיד

 ?ָאד ךיז ריא טליפ יו !סווורעס ---
 א טימ ןוא .זדלאה ןיא טעליטס א ןעמוקאב רע טָאה רעפטנע ןא טָאטשנָא ןוא

 ןטניה ןפא םענָאּפ ןטימ ןגיל ןבילבעג ןוא טרעקעגרעביא ךיז ןגיוא יד ראפ ץילב
 .קיור ץנאג ןגעלעג טונימ ףלעווצ עצנאג ןיוש זיא סָאװ ,עסָאנעג ןַײיז ןופ
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 טָאה'מ סָאװראפ --- .טגערפעגרעביא יז עדגיוו טָאה -- ?לטע ,ןענאטשראפ --
 ?רעהא ןטעבראפ טפראדאב ייז

 ןגעלעג ןיוש ןענַײז םעדיוב ןפא .טעלּפרעניה ןיא ןעוועג ץלא ךָאנ זיא לטע
 ,סעצווָאסעסע ענעכָאטשעג ירד

 ָאד ןלעװ רימ זא ,טסנכער וד ,עדגיוו -- .ןפורעגנָא ךיז יז טָאה --- !עדגיוו ---
 ?יימרא עשישטייד עצנאג יד ןכעטשרעניא

 ,ןרעוו טכעלקריווראפ ןענָאק לָאז רע רעבָא .לטע ,םיורט א רָאנ זיא סָאד --
 .טנכערעג יוזא ןגינעגראפ טימ שטנעמ רעקידעבעל רעדעי טלָאװ

 סעּפע ,םעדיוב ןפא טַײקליטש יד דנלאפוא ןרָאװעג סעצוװָאסעסע יד זיא ןטנוא
 סעליוק ןרעה טזָאלעג רעדיוו ךיז ןבָאה'ס .ןבעל ןופ ןעמיס ןייק טינ טרָאד ןעמ טרעה
 םוצ רעטייל א וצ ןלעטש ןטאדלָאס יו ,טקרעמאב טָאה לטע ןוא ,סעדנאמָאק ןוא
 | .םעדיוב

 -צניפ רעד ןיא עטרעוואכ ריא ןָאטעג ּפאכ א ורמוא ןיא יז טָאה -- !עדגיוו ---
 .עז -- .רעט

 ?סָאװ --- .טלעטשעגּפָא יז עדגיוו טָאה -- !קַיֹור --

 טרעטעלקעגוצ ינק יד ףא טָאה עדגיוו .קנווו ןטימ זיולב ןזיוועגנָא ריא טָאה לטע
 ;ןָאטעג ןבשזעכ א ךעלקילבנגיוא ןוא םעדיוב םענופ דנאר םוצ

 ,קיצנאווצ ,ןצכא ..,ןאמ א ---
 .רעמ טינ ביוא --
 ,סע טייג םעד ןיא טינ --
 ?ןעד סָאװ ןיא ---
 .רעטייל ןיא --
 ?ןעמ טוט עשז סָאװ --

 טלבמַאבעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטאדלָאס יד ףא ןעוועטאשט טצעזעגרָאפ טָאה עדגיוו
 ;ןעלטע ןייטשראפ וצ ןבעגעג טנאה רעד ןופ גנוגעוואב א טימ ןוא ,רעטייל םאב

 ,םעדיוב םענופ דנאר םאב ביילב --

 ןוא .רעבינגעקטנא -- עדגיוו .דנאר עמאס םאב טגיילעגקעווא ךיז טָאה לטע
 םוצ קידנגיײטש ,רעטייל םענופ ןעלּפאטש יד ןעמונראפ ןבָאה סעצוװָאסעסע יד ןעוו
 ןעלטע וצ טדנעוװעג ךיז ,ליומ ןטימ יוװ ,ןגיוא יד טימ רעמ עדגיוו טָאה ,םעדיוב

 .עטאנארג יד ֹוצ טיירג ---
 קידלמוט ןענַײז סעצוװָאסעסע יד .טנאה ןיא עטאנארג יד ןעמונעג טָאה לטע

 ,שינרעטצניפ רעד ןיא ןייטש ןבילבעג ןענַײז ןוא םעדיוב ןפא רעטייל םענופ ּפָארא
 ךיז ןבָאה ייז .ךעלדיימ ייווצ ענעגנאפעג יד ןוא ןדארעמאק-טכאלש ערעייז קידנכוז
 "עגניירא ךיז ןבָאה'ס ןעוו ןוא ,טסול קעלייכ רעייז ךָאנ טלייעג ךעלרעּפמיישאב
 "ווָאסעסע למעזעג םעד ןופ ךעלדנרעטמאל-ןשאט יד שינרעטצניפ רעד ןיא ןכָאטש
 :ןעלטע ןליוטאב ןוא עטאנארג יד ייז ןיא ןָאטעג רעדיײלש א עדגיוו טָאה ,סעצ

 !רעטייל ןרעביא --
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 -ייוצ רעד גנוגעוואב ןָא ןבילבעג זיא ,םעדיוב ןפא סיירפוא םענופ טביוטראפ
 ,טלופראפ ןעוועג ןענַײז ןעלּפאטש עלא .רעטייל ןפא סָאװ ,סעצווָאסעטע םָארטש רעט
 זיא רעטייל רעד .עטאנארג עטייווצ יד ןסירעגפוא רעטייל ןפא ךיז טָאה ךַײלג ןוא
 ןבָאה עטעדנוווראפ .סעצוװָאסעסע רעקיטש עטקַארבעצ טימ םענייניא ןגיולפעגפוא
 ,טעיָאװעג

 !ןעלווַײט עטמאדראפ ---
 יירעסיש א טנפעעגפוא ןבָאה ,םעדיוב ןפא ָאד ןבילבעג ןבעל ןענַײז סָאװ ,יד ןוא

 טקעטשראפ ךיז טָאה םעדיוב ןפא זא ,טגייצרעביא ןעוועג ןענַײז ייז ,ןטאמָאטווא ןופ
 -יימ יד זא ;טראנראפ רעהא ןעמ טָאה ייז ןוא רעלדנעטשפוא עשידִיי לייט עצנאג א
 יד ,ייז ןריטנעִירָאזעד יידעק ,ןוויקעב רעהא ןפָאלעג בייהנָא עמאס ןופ ןענַײז ךעלד
 -טנעעג טינ רעמ םעדיוב ןופ טָאה רענייק רָאנ ,רעהא ןריפראפ ייז ןוא ,סעצווָאסעסע
 סניוזא סָאװ ,רעכעלדנעטשראפמוא ךָאנ ןרָאװעג ייז זיא טלמעד .רעַײפ טימ טרעפ
 .ןעמוקעגרָאפ ָאד זיא

 ,זיוה ןווערָאכ-בלאה םענופ םעדיוב םעד טקעדאב ןבָאה םירָאגעּפ עשיסעסע ןצפופ
 -וצמוא טימ .סעצווָאסעסע עטקָארבעצ עכעלטע ךָאנ טרעגלאוועג ךיז ןבָאה ןטנוא ןוא
 םעד טיורטעג טינ .ערעדנא יד ענייא טּפאטעג ענעבילבעגרעביא יד ןבָאה יורט
 ,ןגיוא ענעגייא יד טביילגעג טינ ןוא .ןטָאש םענעגייא

 ןענאוונופ ,ןטסענ יד ןכוז םעדיוב ןרעביא טזָאלעג ךיז ןבָאה עטעדנוווראפ יד
 ןייא ןיא .טרעטשינעג ןבָאה ייז ,ןטאנארג ןופ רעַײפ טימ טלגָאהאב ייז טָאה עמ
 יו רעמ רָאנ .טאמָאטװא ןא --- רעטייווצ רעד ןיא ,לדנרעטמאל-ןשאט א---טנאה
 .ןענופעג טינ ייז ןבָאה םענָאּפ טנערבעגּפָא ןא טימ לדיימ טיוט ןייא

 ,טעּפישעג ןוא ךעלדנרעטמאל יד טימ ריא רעביא ןגיובעגנָא ךיז ייז ןבָאה עלא
 יז ןופ ןדעי אב ,סעקילאק ראפ טכאמעג ייז טָאה ןעמעלא .טולב טימ קידנעײגּפָא
 ןטנערבעגּפָא ןטימ לדיימ עקיזָאד סָאד רעבַײל ערעייז ןופ רעקיטש ןסירענּפָא טָאה
 ןפא יז טפָאלש טציא .סיוא טעז יז יוזאיו ,ןעז טינ עליפא ןענָאק יז ןוא .םענָאּפ
 זיא סָאװ ,ןבעל א ךָאנ ףָאלש ןסיז א טפָאלש יז ,זיוה ןווערָאכ-בלאה םענופ םעדיוב
 ןגָארט סע לָאז קלָאפ סָאד זא .םענָאּפ ןטימ םענייניא קלָאפ םעד ןרָאװעג ןבעגעגּפָא
 ,סטיוט א ןעז ןענָאק סע לָאז עניוס רעד ןוא עקידעבעל יד ןשיוצ

 ענעגיובעגנָא ,סעצווָאסעסע יד ןוא ,ןיילא -- לקניוו א ןיא ,לטע ,ןגעלעג זיא יז
 יז ןעוועג דנאטשמיא טינ עליפא ןענַײז ,ךעלדנרעטמאל-ןשאט יד טימ ריא רעביא
 .ערעייז טימ ןקילב עמָאט יד טימ ןדנעש

 -ּפָארא ןסיירפוא-עטאנארג ייווצ יד ךָאנ אה-וה םעד ןיא ןזיוואב טָאה עדגיוו
 טוט זיא לטע זא ,טסּוװעג טָאה יז .סעוורוכ יד ןשיװצ ןדניוושראפ ןוא ןעגנירּפש
 עוורוכ ןייא ןופ קידנפיולרעביא יוזא .ןעשעג טינ ריא טימ ןיוש ןָאק ךאז ןייק ןוא
 ,רעױט-ָאטעג םוצ ןעמוקעגוצ יז זיא ,רעטייווצ רעד וצ

 רעד וצ טרעטנעענרעד ךיז ןטַײז ענעדיישראפ ייווצ ןופ ןבָאה טַײצ רענעי וצ
 ,שועדאט ןוא ןסָאנ ָאטעג

 טעװ סע טַײצ לפיוו ,ןבשזעכ א טכאמעג ּפָאק ןיא טָאה ןוא ןעגנאגעג זיא ןסָאנ
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 עליפא ןכאמכרוד ןלעוו ייז ביוא ,ןלאנאק עשידרערעטנוא יד רעביא ןייג סָאד ןעמענ
 רע .ָאטעג ןיא קירוצ טַייז רעשירא רעד ןופ רע יוװ ,טורשראמ ןקיטראגאזגיז אזא
 א זיא רעטניווצ ןשיליוטאק ןכרוד געוו רעד זא ,םעד ןגעו טכארטעג ךיוא טָאה
 ךיז ,סיוועג ,ןיוש ייז ןרעק ,ןעמוקעגנָא ןיוש זיא שועדאט ביוא ןוא .רערעצריק
 ,ןַיירא געוו ןיא ןטיירג

 ,ָאטעג רעד ןופ ןגעקטנא ןגָארטעג ךיז ןבָאה ןסיײרפוא ןוא יירעסיש עטַײװ א
 יירעסיש יד זיא טַײצ רעטצעל רעד ראפ .טרעדנווװעג טינ ןענעסָאנ טָאה סָאד רעבָא
 זיא גָאט ןראפ יוװ ,ךאז עכעלריטאנ אזא ןעוועג ןסעלסעמ עקיכעלַײק ָאטעג ןיא
 ,ןייש-ןוז ךעלריטאנ

 --- ,ָאטעג בייהנָא םאב ,ָאד טָא עקאט ,םיא רעטנוא ןיוש ןעייג ייז זא ,ךעלגעמ;
 *..,ןלאנאק יד ךרוד ןיוש --- ,קנאדעג א ןפָאלעגכרוד ןענעסָאנ אב זיא

 סָאװ ,קיטכיר ןעוועג ,ךיז טייטשראפ ,זיא'ס :ןבעגעגוצ ןיילא ךיז טָאה רע ןוא
 רעשירא רעד ףא ןטראוו ןבילבעג טינ ןוא ָאטעג ןיא ןעגנאגעגטימ זיא שועדאט
 ,טייצ יא ןרָאּפשראפ ןָאק עמ זא ,סָאװ וצ .טעפאטש א ןעמוקנָא טעושס זיב ,טַײז
 ,ןשטנעמ יא

 -ראפ ךָאנ םיא זיא'ס לפיוו ,ןטונימ יד טלייצעג ןוא ןעגנאגעג זיא שועדאט ןוא
 ריא וצ ןָאט לטניּפ א יו רעמ טיג ןזַײװאב טעוװ רע .ןעדגיוו טימ ןעז ךיז ףא ןבילב
 ריא וצ ןָאט עכָאפ א ,ןַײז וצ רעהעג'ס יװ ןסירגאב טינ ךיז עליפא .ןגיוא יד טימ
 -ּפָארא ןעמ ףראד רָאיאק זיב .געוו ןיא ןטיירג ןעמענ ךיז ךַײלג ןוא טנאה רעד טימ
 טיירגעגוצ ןבָאה ץלא טעוװ וואלסעלָאב ,ןלאנאק יד ןיא ןשטנעמ יד ןריטרָאּפסנארט
 ןפראד טעוװ עדגיוו .ןייג ןריולראפ טינ רָאט טונימ ןייא ןייק .סרָאטאזילאנאק יד טימ
 ןייג טעוװ ןיילא רע יצ .ךעלדנעטשראפטסבלעז זיא'ס .עּפורג רעטשרע רעד טימ ןייג
 רעזַײװגעװ ןייק ראפ .ןעז ןעמ טעװ סָאד .עגארפ א זיא ,עּפורג רעטשרע רעד ןיא
 ןענייז ָאטעג ןיא עיפארגָאעג רעשידרערעטנוא רעד ןופ רענעק .טינ םיא ןעמ ףראד
 רע טעװ ךָאנרעד .םינָאמיס יד ןבעג רָאנ ייז טעװ רע .םיא ןופ ערעסערג ןאראפ
 ,ןסיירסיורא ןווורּפ ךיז ךיוא

 טקעיארּפ םעד קנאדעג ןיא ךיז אב טקיטעטשאב שועדאט טָאה -- ,יוזא ,יוזא --
 יד ךרוד טַײז רעשירא רעד ףא ָאטעג רעד ןופ ןשטנעמ עטצעל יד ןריפסיורא ןופ
 טינ ןוא ןראּפשנַײא ךיז ןָאק עדגיוו זא ,קנאדעג א ןעמוקעג רָאנ םיא זיא/ס .ןלאנאק
 טעװ סָאד רעבָא .ןפערט סע ךיז ןָאק ריא טימ .עּפורג רעטשרע רעד ןיא ןייג ןלעוו
 ןקריוו ןפראד ריא ףא ןעמ טעװ ,ןַײז קיטיינ טעוו'ס ביוא .טרָא ןפא ןעז ןיֹוש ןעמ
 זא זיא'ס .לעפאב א זיא'ס .באטש ןשידרערעטנוא םענופ טעטירָאטװא ןצנאג ןטימ
 ,רעטנוא ךיז טפראוו ןוא ,עדגיוו ,טוג יוזא טַײז ןוא .עבאגפוא

 ןיוש זיא רע .רעװלָאװער א ןוא סעטאנארג ייווצ טאהעג שועדאט טָאה ךיז טימ
 ןיא זיא רע ןוא ,ןטונימ עטלייצעג .רעטניווצ ןשיליוטאק םענופ טַײװ טינ ןעוועג
 ,עקערטש עקניניילק ןייא ךָאנ .ָאטעג

 -ייווניא ,טנאוו-ָאטעג רעד עזאפ ךיז טָאה רעטניווצ ןשיליוטאק םענופ טַײװ טינ
 טצעזאב טכידעג ןַײז טינ לָאז סָאװ ,טרָא ןא טכוזעג טָאה יז .עדגיוו טעוונאגעג ,קינ
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 רעד רעביא ןפראוורעבירא ןענָאק ראפעג ןָא ךיז לָאז יז .ךאוו רעשישטייד רעד טימ

 ךיז טָאה ,טנאוו רעד אב טעוונאגעג ךיז טָאה יז ּוװ ,טרָא םעד ןופ טַײװ טינ .טנאוו

 | .געיעג א וצ ךעלנע ,למוט רעקיטכעדראפ א טרעהרעד

 ָאטעג ןיא גנאגרעבירא עמאס םאב .טראנעגּפָא טינ רעהעג סָאד טָאה ןעדגיוו

 ,ןגלַאפראפ ןעמונעג םיא ןוא ןשועדאט טקרעמאב לורטאפ-םראדנאשז א טָאה

 "גיירא טינ ךיז ןטכאלש ענייק ןיא :ןסָאלשאב רעִירפ ןופ טאהעג טָאה שועדאט

 -- ןסיש .יוזא ןעיירדסיוא ךיז ,ראפעג א ןַײז טעװ סע ביוא .טינ לאפ ןייק ראפ .,ןזָאל

 ןבעגסיוא ךיז ןיילא רע ןָאק רעטצניפ רעד ןיא סָאש ןטמיטשאבמוא ןייא ךרוד ,טינ

 ןוא .ָאטעג ןיא ןעמוק זַײרּפ ןדעי ראפ ףראד רע .קילגמוא םעד ןפורנָא ךיז ףא ןוא

 ,טשינרָאג רעמ

 ;טגָאזעג ןיילא ךיז שועדאט טָאה ,געוו ןקיזָאד םעד ןיא קידנעייגסיורא

 ַײס ,ָאטעג ןיא ַײס .ןרעװו טעגראהרעד טנָאקעג ןיוש רע טלָאװ לָאמ ןעצ

 -ציא ,לָאמ סקיטציא טינ רָאנ .גנעגרעבירא עקילָאמליפ יד סייב ןוא ריא רעסיוא

 טשינרָאג םיא טימ רָאט לָאמ סקיטציא .ןרעו טעגראהעג טינ רע רָאט לָאמ סקיט

 סקיטציא ,סיוטשנעמאזוצ ןדעי ןוא גיוא'זייב ןדעי ןדיימסיוא ףראד רע .ןעשעג טינ

 ןוא ,ףראד רע סָאװ ,סָאד ןבעגרעביא .םעלָאשעב ָאטעג ןיא ןעמוקנָא רע ףראד לָאמ

 ןעשעג םיא טימ ןָאק טלמעד ןוא ,ןעדגיוו וצ ןגיוא יד טימ ןָאט קוק ןייא שטָאכ

 .ץלא .רעלדנעטשפוא יד ןופ םענייא ןדעי ףא טראוו סע סָאװ ,ץלא

 לורטאּפ-םראדנאשז רעד ןעוו ,טדנעוװעג טינ ךיז רעוועג ןַײז וצ שועדאט טָאה

 ןעוועג ןיוש זיא'ס ,ןפיול טזָאלעג ךיז טָאה רע רָאנ ,ןגלָאפראפ ןעמונעג םיא טָאה

 ןוא עווייצאמ א וצ טקרעמאבמוא ןפיולוצ רָאנ טעװ רע .רעטניווצ ןשיליוטאק ןפא

 רעד .עווייצאמ א ךיוא רע זיא .ראפעג רעסיוא רע זיא ,טרָאד ןלעטשקעווא ךיז

 ,געוואב ןייק ןָאט טינ ךיז -- רעקיא

 -רעטרע .טרעוושראפ גנאג םעד םיא ןבָאה סנַײז רעוועג סָאד ןוא סעטאנארג יד

 רעווש זיא סע ןוא ,טענזירהעג ןבָאה סיפ יד .ןבָארגעצ ןעוועג דרע יד זיא זיו

 .קירוצ ןעמוקאבסיורא יז ןעוועג

 טכאד םיא .קילב סמראדנאשז םענופ ןדנּוװושראפ ,ךיז טכאד ,ןיוש רע זיא טָא

 -ראפ רענייק זא ,ךיז טכאד םיא .ךָאנ טינ ןיוש םיא טפיול םראדנאשז רעד זא ,ךיז

 רע .עטלייצעג .טירט עכעלטע ךָאנ .טיירדעגסיוא ךיז .רעמ טינ ןיוש םיא טגלָאפ

 .ןַײז טינ ןָאק שרעדנא .ראפעג רעד אב ןסַיײרסיױרא ייז טעוװ

 עקידלמוט ןוא ןעיירשעג עקידנגלָאפראפ רעדיוו ךיז ןרעהרעד לָאמאטימ ןוא

 ,טירט

 .טינ םענייק רע סעז ןעז

 םעד ןָאטעג גנולש א שועדאט טָאה -- ,טיוט רעד ,םיא טימ ךיז טליּפש רע --

 .סייווש רעכעלטסגנא ןא ןגָאלשאב םיא טָאה'ס ןוא ,םעטָא

 םיגוראה עטלּפירקראפ .םיגוראה ןזַײװ ןביוהעגנָא ןיוש ךיז ןבָאה קורב ןפא

 .סיפ יד רעטנוא
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 טימ ןשימסיוא ךיז .עוורוכ א ןיא ןיײרא ןיוש רע ןָאק ָאד .ָאטעג ןיא ןיוש זיא רע
 ?ןפיול ןרעהפוא רעשפע .קיטשכָארב א וצ ןעילוטוצ ךיז .םיגוראה יד

 -ער יד ןזיוואב םיא ראפ ךיז טלָאװ'ס יו ,ןָאטעג ּפאכ א ךיז רע טָאה --- ,טראוו
 ןצונאב ןווּורּפ רעשפע ןיוש ךיז רע ןָאק ָאד --- ,טַײז רעטכירעגמוא ןא ןופ גנוט
 ?רעוועג טימ

 ,סעטאנארג יד טּפאטעגנָא ,קידנפיול ,רע טָאה טָא
 .רעוועג סָאד טּפאטעגנָא רע טָאה טָא
 ?ןגָאלשּפָא ןווּורּפ ךָאד ךיז רעשפע ---
 עמ טַײז רעכלעוו ןופ .םיא ךָאנ ךיז טגָאי עמ טַײז רעכלעוו ןופ ,טינ טסייוו רע

 ּפָאק םעד ןעיירדסיוא .רָאנ טרעה רע .רעטצניפ זיא'ס ,טינ טעז עמ ,םיא טגלָאפראפ
 ,טלעטשעגניַיא זיא -- ךיז ןלעטשּפָא .ראפעג א זיא

 ;קנאדעג א ךרוד םיא טפיול לָאמאטימ
 ןריולראפ רע טָאה סעּפע ...ָאטעג ןיא ,ָאד ...ָאד טעשזדנַאלב רע זא ,ךיז טכאד

 ,ןסאג יד ןיא סעוורוכ יד טיירדעגרעביא םיא טָאה געיעג סָאד .געוו ןכיײלג םעד
 רעד ,ךעלטנגייא ,זיא סָאװ .גנוטכיר רעקיטיינ רעד ןיא טינ טפיול רע זא ,ךיז טכאד
 ,םיא טגלָאפראפ סָאװ ,יד ןדַײמ ,ראפעג יד ןדַײמ רָאנ ךָאד ףראד רע ?דיישרעטנוא
 ןופ טַײקרָאלק יד ןעמונעגּפָא םיא אב ךיז טָאה יצ ?ץעגרע רע זיא ּוװ --- ךָאד
 ?עיר רעד

 טעז רע .לגרעב א ןגעקטנא םיא טייג סע זא ,ןטכאדסיוא ןעמונעג ךיז טָאה םיא
 ,גראב א ?לגרעב א --- סָאװ .ךעלקירדסיוא סע

 .גרעב םוש ןייק ןוא ךעלגרעב םוש ןייק טינ ָאד טקנעדעג רע ?ךיז טוט סָאװ
 יוזא םיא סע ךיז טזַײװ יצ ?גרעב ןעמונעג רעהא םעצולּפ ךיז ןבָאה ןענאוונופ
 טדניבראפ ןוא לגרָאג ןראפ ראפעג יד ןיוש םיא טלאה יצ ?רע טריניצולאה יצ ?סיֹוא
 ָאד ןענַײז ךעלגרעב םוש ןייק .טכאדעגסיוא םיא ךיז טָאה'ס ,ןיינ ?ןגיוא יז םיא
 ?סאג רעכלעוו ףא ?רע זיא ּוװ -- רָאלק טינ םיא זיא סנייא רָאנ ,ָאטינ

 ,טיג םיא טעז עמ רָאנ .רָאלק .םיא ןיא זיא'ס .סָאש א ןבעגעג ןיוש ןעמ טָאה טָא
 ,לאנגיס א .ןפיולפיונוצ ךיז ןלָאז ןלורטאּפ יד זא ,סָאש א זיא'ס

 ןוא .לגרעב א רעדיוװ ?ָאטעג ןיא עידעי יד ןעגנערב טינ רע טצװ עשז ןיוש
 -- ךעלגעמ ,טנעָאנ רָאג ןיוש טירט עקידנגלַאפראפ יד ןענַײז טציא .סָאש א רעדיוו
 ךעלקירדסיוא ןיוש ךיז ןרעה טָא .ןבענרעד -- ךעלגעמ .ךעלסעג-רעווק יד ןיא
 .ןעיירשעג

 ,ןָאטעג טכארט א ךעלקילבנגיוא שועדאט טָאה -- ןלאפראפ ---
 .עלא ןופ ,םורא ןופ רָאנ ,טַײז ןייא ןופ טינ טרעהרעד ןיוש רע טָאה טירט יד

 -מורא זיא רע -- .טרעזאכעגרעביא רע טָאה --- ,ןלאפראפ .םיא ךיז טכאד יוזא
 ,טלגנירעג

 ,לגרעב סָאד ,סעטאנארג ייווצ יד טּפאכעגסיורא טָאה רע -- !ךיז ןגָאלש ---
 ןיא טעווערעקעגסיוא ךיז טָאה רע .ןדנווושראפ זיא ,ןעזעג רעִירפ טָאה רע סָאװ
 ךיז .געיעג ןופ למוטעג סָאד ןגָארטעג ןטסױעמא ךיז טָאה ריא ןופ סָאװ ,טַײז רענעי
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 סעּפע ףא םעצולּפ ךיז טָאה רע .לגרעב סָאד לָאמארעדיוו -- ןוא טעווערעקעגסיוא
 ,םיסיימ גראב א ןעוועג זיא'ס .ןלאפעגמוא זיא ןוא ןסױטשעגנָא

 -םוא טכאמעג טָאה סעטאנארג ענעסירעגפוא ייווצ ןופ לאנק רעקידנביוטראפ א
 -עגפוא ןענַײז םיגוראה יד ןופ םירווייא רעקיטש ענעסירעגפוא .םורא םעד ןרעטיצ
 טימ טשימעגסיוא ךיז ןוא רעּפרעק םענעסירעגפוא סעשועדאט טימ םענייניא ןגיולפ
 ,ןייב ןופ ןייב יו ןוא בַײל ןופ ביל יו ,ייז

 סיירפוא ןטכירעגמוא ןקיזָאד םעד ףא טזָאלעג עליכטאכעל ךיז ןבָאה ןלורטאּפ יד
 ,רעוועג סָאד קידנטלאהוצ ,ןפָאלעג ןענַײז ייז .קירוצ ףא טעווערעקראפ ךַײלג ןוא
 .ןרעה טינ שיור רעטסדנימ רעד ךיז לָאז'ס זא ,טלבמָאבעג ייז ףא ךיז טָאה סָאװ

 ,ייז ךָאנ ךיז ןגָאי םיסיימ יד זא ,טכאדעג ךיז טָאה סע .ןפָאלעג ןענַײז יז
 יד ןיא טלקַײקעגרעביא ךיז לָאמ עכעלטע ךָאנ טָאה סיירפוא םענופ לאנק רעד

 ןייק .ןעגנאגעגסיוא זיא ןוא סעװרוכ-ָאטעג יד ןופ ןבלעוועג עטקידיײלעגסיוא עטסיוו
 ,טרעהעג טינ ךיז טָאה סַײרּפוא ןקיזָאד םעד ךָאנ ץכערק

 ךיז יידעק ,טרָא ןא קידנכוז ,טנאוו רעד עזאּפ טעוונאגעג ךיז טָאה עדגיוו ןוא
 ָאד ץעגרע זיא'ס זא ,ןענאטשראפ טָאה יז .טַײז רעשירא רעד ףא ןפראוורעבירא
 ךיז יז טָאה סעכיוק יד ןופ ףערטאב םעד .סיוטשנעמאזוצ א ןעמוקעגרָאפ טַײװ טינ
 ,םיגוראה גראב א טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה עיציזָאּפ ןייא זא ;טלָאמעגסיױא טינ
 סיוועג ,טנאוו יד רעבירא רעכיג סָאװ טפראדעג טָאה יז .ןלאפעגנַײא טינ ריא זיא
 .ריא ךָאנ טינ ןיוש ךיז טגָאי עמ ביוא .געיעג א ןביײהנָא ריא ךָאנ דלאב ךיז טעװ

 ןענאדכרוד ןָאט זָאל א טינ ךיז ןלעוו יצ ?רעטַײװ ןעמוקרָאפ ָאד טעװ סָאװ
 טינ .ןליײרעטנוא ךיז ןעמ ףראד .ליטש זיא ליַײװרעד ?טָאטש ןיא קירוצ ןטאדלָאס
 ,טכאנ רעד ןופ שינרעטצניפ יד ןקיטעּפשראפ

 טפערט ,טַײז רעשירא רעד ףא ןפראוורעבירא םעלָאשעב רָאנ ךיז טעוו יז ביוא
 טנוװָא ןיא ןטכענ זיב ךיז טָאה רע ביוא .ןוואלסעלָאב אב ןשועדאט סיוועג ךָאנ יז
 ןיא ךיז רֶע טָאה טכאנ אזא ןיא .טָאטש ןיא ךָאנ סיוועג רע זיא ,טרעקעגמוא טינ
 ןייק שטָאכ ןוא .ןפערט ךָאנ םיא טעװ יז .טזָאלעג טינ קירוצ ָאטעג ןיא לאפ ןייק
 ןענָאק םיא ןגעווטסעדנופ יז טעװ זיא ,טינ טציא יז טָאה באטש םענופ סעבאגפוא
 ,סעּפורג עטצעל יד ןגעוו ןגָאז

 "עג זיא רעּפרעק ריא .ץראה סָאד ייגראפ א לָאמאטימ ריא ךיז טיג -- !לטע --
 ןיוש ךיז טרעדנּוװ יז .טניה עשיסעסע ןשיווצ ...םעדיוב ןפא רענעסירעצ א ןבילב
 א ןוא ןגיוא עטיוט עריא ןענעפעפוא עלַײװ ןייא ףא ןענָאק לָאז יז ,טינרָאג ףא רעמ
 רעבלאה רעד ןופ םעדיוב ןפא ךיז ןרעגלאוו סע טניה עשיסעסע לפיוו ,ןָאט קוק
 לפיוו ..ןטנוא ןָאט קוק א ןוא ...רעוויק רענעגייא ריא ןרָאװעג זיא סָאװ ,עוורוכ
 -ייל םענעכָארבעצ רעקיטש יד טימ םענייניא ךיז טרעגלאוו סע עריגּפ עשיסעסע
 ...לטע ...רעט

 -רעד וצ רעווש ריא זיא -- טַײז רעכלעוו ןיא ...טירט טרעה יז זא ,ךיז טכאד
 | ?טניוו םענופ  ךרָאש א ןעוועג סע זיא רעשפע .ןייג

 ,טראוועג ןוא עווייצאמ א וצ טקירדעגוצ ךיז טָאה יז
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 טסייוו רעוו ךיז טיצ םעליוסעב רעשיליוטאק רעד זא ,טכאדעג ריא ךיז טָאה סע

 -עגרעביא ךעלמעלייצ עלָאמש ןוא עכעלגנעל ,טנָאזירָאה ןזיב רעשפע ...טַײוװ יוז

 -אמ יד ףא ןסעזעג ןענַײז ,סעיניל עלאנָאגאיד טימ ךייה רעד ןיא לָאמאכָאנ טציירק

 קידעכעטש ענדָאמ אזא יװ ,עטרעוואשזראפ לסיב א ןוא עקינייב ,עראד -- ,סעווייצ

 -רעדנוווזייב רענעי ןיא רעטניווצ ןשיליוטאק םענופ ןגיוצעג ךיז ייז ןבָאה סקיוועג

 טניוו רעד .טסיירט ןשָארג ןייק ראפ ןגָארטעג טינ ךיז ןיא ןבָאה ןוא טכאנ רעקיד

 ןוא טיוט יוזא ןוא קידנזייא יוזא ןעוועג ןענַײז ייז .ןָאטעג טינ געוואב ןייק ייז טָאה

 ןבָאה ןעמונראפ ןוא ..,ייז ףא ןקוק וצ ךעלמייהמוא יוזא ןעוועג זיא'ס ןוא ,קיכעטש

 ןזיב .גיוא סעדגיוװ ןיא ןַײרא טנַאקעג טָאה סָאװ ,ךעטעש ןצנאג םעד טציא ייז

 .טטגָאזירָאה

 .ךעלקערש לסיב א ןרָאװעג זיא ןעדגיוו

 ?ָאד סע טעכרָאש סָאװ

 ,טרעהעגנַײא רעדיוו ךיז טָאה יז

 עקיכעטש עכעלגנעל יד ןוא .ןטָארטעגנַײא ןענַײז ייז ,ָאטינ ןענַײז ןזָארג ןייק זא

 ?דעכאּפ ריא טינ לָאמוצ ?ָאד סע טעכרָאש עשז סָאװ .טינ ךיז ןגעוואב ךעלמעלייצ

 -רעבירא ךיז גנונעפָאה יד טרענעלקראפ ריא אב טָאה שינעטראוו עגער רעדעי

 רעדעי ףא טעװ יז ביוא -- ןרָאװעג רָאלק זיא ריא .טנאוו-ָאטעג רעד רעביא ןעלקעפ

 ןלעטש ךיז ןוא עווייצאמ א רעטנוא לעטשּפָא ןא ןכאמ ךרָאש ןטכאדעג ןוא ןסעמע

 ןעזרעד סעּפע ךָאנ קנאדעג םעד טימ ןענעגעזעג ןצנאגניא ךיז יז געמ -- ,ןטראוו

 םעד ןַײזטסוװואב ןיא ריא אב ,ךיז טכאד ,ןיוש ןעמענראפ סָאװ ,סעווייצאמ יד טָא ץוכ

 .טנָאזירָאה ןצנאג

 "עדנא רעד וצ סעווייצאמ ייר ןייא ןופ קידנפיול .ןָאטעג סיר א ךיז טָאה יז ןוא .

 יד טימ ,טירט ענעגייא עריא ןופ ךרָאש םעד ןרעה טינ טימאב ךיז יז טָאה ,רער

 טָאה ןגיוא יד טימ ,טנאוו רעד ןופ ךייה יד טווורּפעג עלַײװ רעדעי יז טָאה ןגיוא

 ,טשטילגעגּפָארא קירוצ ךיז ןוא ןָאטעג רעטעלק א עלַײװ רעדעי יז

 -ָצג א ןעגנאגעגכרוד םעצולּפ ריא זיא -- !?קירוצ ןרעקמוא ךיז רעשפע --

 ביוא ,ןבעגסיוא סיוועג יז טעוװ טַײקיטכיל יד .גָאט דלאב ןיוש זיא'ס -- .קנאד

 טעוו ןשועדאט וצ ןוא .טנאוו-ָאטעג רעד רעביא ןפראוורעבירא ךיז טעװ יז עליפא

 ,ןייגרעד טינ עליימעב ןיוש יז

 "יוורעד ןעמונעג ןיילא ךיז יז טָאה -- ?קירוצ רעד דניצא זיא ןיהּוװ רעבָא ---

 ןפראוורעטנוא ךיז טַײקטיײרג לסיב עטצעל סָאד טלצנערטעצ יז זא ,קידנליפ ,ןרעד

 רעשירא רעד ףא גנונעפָאה יד רעקינייוו עגער רעדעי טרעוו סע ביוא .סולשאב ןייא

 | .ָאטשינ ןצנאגניא ןיוש געווקירוצ א סלא ָאטעג יד זיא ,טַײז

 ךיז לָאמ ןייא ךָאנ ןוא ,ןטַײז יד ןיא קוק א ךָאנ ןוא ,םורא ףא קוק א ךָאנ ןוא

 ףא ןרעטצלק ןעמונעג יז טָאה ,ךיז רעסיוא ןוא ןיילא ךיז ןיא ןיײא רעה א קידנבעג

 ,טנאוו רעד

 -אק םענופ ןכרָאש יד ןבָאה רעמ .טינ יז טָאה סאדאה-וועשִיי ףא טַײצ ןייק רעמ

 "יב רעד טָא ןופ טציא ךיז רעק ריא טימ .ןגָאז וצ טינ ריא ףא רעטניווצ ןשיליוט:
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 טינ רעמ ןקוק ךעלמעלייצ עלָאמש עכעלגנעל יד ,ןָא טינרָאג טכאנ רעקידרעדנווו
 ,עציילּפ ריא רעטניה טקידנעעג ךיז טָאה רעטניווצ רעשיליוטאק רעד .טַײז ריא ןיא
 ףא ןיוש יז טָאה טָא .סעכיוק עטצעל יד טימ .טנורגּפָא םענופ סיורא ךיז טסַײר יז
 יד ןָא דלאב ןיוש ךיז ןבייה טָא .טנאוו רעד ןופ דנאר םעד טכיירגרעד טפלעה
 ןגעמ ייז .גנורעטש ןייק טינ טציא ריא ןעניַיז ייז .סיוא טינ טכאמ עס ,ןטָארדכעטש
 קעטייוו ןקיזָאד םעד טעוװ יז ,ךרוד ןוא ךרוד ףא בַײל עצנאג סָאד ןכעטשכרוד ריא
 ןאראפ .גנוגנערטשנָא ןאראפ .קעטייוו ןייק ָאטינ לאלכיב זיא טציא ,ןליפרעד טינ
 ןַײז לָאז ,רעייפ ךרוד ןַײז לָאז .ןייגרעבירא םיא זומ עמ סָאװ ,לּפאטש רעטצעל רעד
 .ןוורענ עליוה טימ

 טלאה יז ,טָארדכעטש םעניא טנאה ןייא ןכָאטשעגניַײרא ןיוש ךיז יז טָאה טָא
 עטעדנּוװראפ יד טַײב יז .טולב .טנאה רעד ןיא טכַײפ ריא זיא'ס .טָארד סָאד ,סע
 ךיז טָאה טָא ,לאטנָאזירָאה ןוא לאקיטרעוו .טמיווש יז .רעטייוצ רעד ףא טנאה
 ,ןעמעטָא וצ רעווש ריא טרעוו סע .טנאה רעטייווצ רעד ןופ טולב סָאד טזָאלעג ןיוש

 "נָא ךיז ףא םוראיוזא ,ךיז טכאד ,ןָאק יז ?םעטָא םעד ןעמ טליטשראפ סָאװ טימ
 ןיוש ךיז ןבָאה טָא .טמעטָא יז יוװ ,ןרעהרעד ,ךיז טכאד ,ןָאק עמ .קילגמוא םעד ןפור
 .ןעינק יד ןופ ךיוא טולב ןיוש ,טָארדכעטש םעניא ןכָאטשראפ ןעינק יד

 -רעד טינ ןיילא ריא וצ עליפא זיא סָאװ ,קעטייוו טימ ןוא רעווש ןוא םאזגנאל
 טלָאװ יז יוװ ,ןטָארדכעטש יד טימ בַײל עצנאג סָאד ןכָאטשראפ ךיז יז טָאה ,ןעגנאג
 א ,למיה א -- ריא רעביא .טנאוו-ָאטעג רעקיזָאד רעד ףא טקיציירקעג ןיילא ךיז
 רעטניווצ רעשיליוטאק א -- ןטנוא .םאלפ ןיא ןוא ךיור ןיא למיה רעקידגנילירפ
 סיוא רעטניווצ רעד ריא ךיז טזַײװ ,טרעטעלק יז ןעוו ,טציא .טנָאזירָאה עמאס ןזיב
 ךעלמעלייצ עקיכעטש ןוא עכעלגנעל עלָאמש יד טימ טלָאװ רע יװ ,רעטרעקראפ א
 ןוא טנאוו קיטש יד טכַײפאב ןיוש זיא טולב טימ ןוא ,למיה םענופ ןעגנאהעגּפָארא
 ,..טָארדכעטש סָאד

 סיורא טראּפש סָאװ ,רעוװלָאװער םעד ןָא טּפאט ןוא טנאה ןייא ּפָארא טזָאל יז
 רָאפ יז טצעז טציא .רעגניפ יד ןיא םיא טמעלקראפ יז ,לקער-רעביוא ריא ןופ -

 עצנאג ריא .רעגניפ עטמעלקעגפיונוצ יד ןיא רעװלָאװער א טימ ךיז ןעּפארד סָאד
 רעד ןופ ןקור םעד ןּפאכמורא .גנוטכיר ןייא ןיא טדנעוועג זיא טַײקמאזקרעמפוא
 רעגניפ ןייק יװ ,טנאה לייט ןקידרעטַײװ םעד טימ רָאנ ,רעגניפ יד טימ טינ טנאוו
 "ער םעד ןפראווסיורא סיוא ריא טמוק טינא .ןעוועג טינ ןצנאגניא ריא אב ןטלָאװ
 יז רעבָא .טנאה לייט רעקידרעטַײװ רעד ךיוא טולב ןיא ןיוש זיא טָא .רעװלָאװ
 יז זיב ,לפיוו זיא טציא .טעוועטארעג יז זיא טציא .ןביוא ןיוש זיא יז .טרעטעלק
 ןיא ןעמוק טעװ יז זיב ,ןייגקעווא טינ רָאנ לָאז רע ?ןשועדאט טימ ןעזרעד ךיז טעוו
 ריא .טולב ןּפָארט ןייא ןָא ןַײז לָאז .םעטָא ןא ןָא ןַײז לָאז ,ןוואלסעלָאב וצ בוטש
 ..ןגיוא יד טימ רָאנ -- ןַײז לָאז .טנאוו-ץענערג רעד ףא ,ָאטעג ןיא ,ָאד טביילב טולב
 .ךעיוק ןעמוקעגוצ לָאמאטימ ריא זיא'ס ,.ןָאט קוק ןייא

 ..ןפראוורעבירא ךיז ףא טנאוו רעד רעביא ןָאטעג בייה א ךיז טָאה יז
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 ןיוש ןענייז עיצאזילאנאק ןוא גנוטיילרעסאוו רעד ןופ ןלאנאק יד רעביא ןוא
 טייצ עצנאג יד ךיז טָאה'ס ּוװ ,קריצאב םענופ רעפמעק סעּפורג עטשרע יד ןעגנאגעג
 ןעװעג ךיוא ןיוש קריצאב רעד זיא טציא .םירייוואכ יד ןוא קעטעמ ןגָאלשעג
 .ווערָאכ

 "עּפסקע-טכאלש עשידרערעטנוא אזא יו ,ןעגנאגעג ןעמ זיא ןלאנאק יד רעביא
 ןעגנאגעג ךיז טלָאװ עמ ךַײלג .דרע רעד ןופ ןדייוועגניא ערעטצניפ יד ךרוד עיציד
 ןא ךרוד ןעמיוושסיורא ץעגרע ןוא סעכיוק ענעגרָאבראפ עריא טימ ןעקנירטנָא
 ,ןטסישאפ יד טימ געלשעג סָאד ןצעזרָאפ ףא טַײז רעטכירעגמוא

 שועדאט ןוא רע סָאװ ,סָאד ןבעגעגרעביא ןוא סנטייצאב ןעמוקעגנָא זיא ןסָאנ
 ,םוקנָא סעשועדאט ףא קידנטראוו טינ ןוא .ןעיינוצניא ןבעגוצרעביא טאהעג ןבָאה
 קידנריפ ,ריצאּפש ןשידרערעטנוא רעייז ןיא טזָאלעג ךיז רעלדנעטשפוא יד ןבָאה
 -עג טָאה לייט א .ָאטעג רעד ןופ ענעגנאפעג ענעבילבעג ןבעל עטצעל יד ךיז טימ
 ,קירוצ ןרעקמוא שרעדנא רעדָא יוזא ךיז טעװ ןסָאנ שטָאכ .ןשועדאט ףא טראוז
 ךרוד סייר ןשידרערעטנוא םעד ןכאמכרוד דנאנאכרוד לָאמ עכעלטע ןפראד טעוו עמ
 ,טראוורעד טינ ךיז רע טָאה ןשועדאט ףא .ןלאנאק יד

 רעד יו ,טנאוו רעד רעביא ןָאטעג בייה א עדגיוו ךיז טָאה קילבגגיוא ןייא ףא
 -רעטנוא רעד ןופ ןוא ָאטעג רעד ןופ ץלָאטש ןוא טסַײג רענעכָארבעגנַײא-טינ
 ;ףורסיוא ןקידנעָארד א טרעהרעד יז טָאה קילבנגיוא ןקיזָאד םעד ןיא ןוא ,דרע

 ןייט שש ---- 

 ןכרוד טָאטש ןיא טרעקעגמוא טַײצ רענעי וצ ךיז ןבָאה רעגלָאפראפ סעשועדאס
 -ןקעגּפָא ןענַייז סָאװ ,עבלעז יד ,ןלורטאּפ-ןעמראדנאשז ייווצ .רעטניווצ ןשיליוטאק
 ןבָאה ,ָאטעג ןיא סיירפוא ןכעלדנעטשראפמוא םענופ קערשרעד א טימ ןיולב ןעמ
 ןבָאה ייז .קיטכיזרָאפ ןעוועג ןענַייז ייז רָאנ .טנאוו רעד ףא ןרעטעלק טקרעמאב יז
 ןבָאה ייז ןעוו רָאנ .סיירפוא ןא טימ ןקידנע טינ רעדיוו ָאד ךיז לָאז עס ,םיחעג ךיז
 ןצוכ ייז ןבָאה ,טנאו רעד רעביא רוגיפ א ןבייהפוא ךיז ןעזרעד ךעלרעּפמיישאב
 ,סיורָאפ ןטאמָאטוװא יד טימ טנאוו רעד וצ ןרעטנעענרעד ןעמונעג ךיוא ךיז יירשעג
 יד ןטלאהראפ .ןבילבעג טינ ןָאט וצ סָאװ ןטכארטאב וצ ףא טַײצ ןייק זיא ןעדגיוו
 טָאה יז ,ןטָארטענּפָא ריא ןופ ךַײלג זיא טַײצ יד .ךעלגעמוא ןעוועג ןיוש זיא טַײצ
 יד ןבייהפוא ףא קיטיינ זיא'ס לפיוו ,ליפיוזא ריא ןופ ןסיײרסיױא טפראדאב רָאנ
 ןטצע7 םעד טימ ןָאט רעדַײלש א יז ןוא ךייה רעד ןיא עטאנארג רעד טימ טנאה
 ,םעטָא ןטצעל ןטימ ןוא ךעיוק

 -יראב א ,עדאקיראב א ןעדגיוו ראפ ןעוועג טנאוו-ָאטעג יד זיא קילבנגיוא ןייא
 רעד ןופ ןוא ןשטַײד יד ןענאטשעג ןענַײז רעריא ןופ טַײז ןייא ןופ סָאװ ,עדאק
 ןעגנאגעג עדגיוו זיא קילבנגיוא ןקיזָאד םעד וצ ןוא .רעלדנעטשפוא יד -- רעטייווצ
 -לעוו ךרוד ,ןצענערג ךרוד ,טכאנ רעקידעכורעוואז-קייינש רעד ןופ ,ןָא גוב םענופ
 ריא ןופ טיוט םעד ךרוד ,ָאּפאטסעג רעד ךרוד ,ןלאנעסרא עשישטַײד ךרוד ,רעד
 ןופ ךעיוק םעד טימ ןעמוקעג ךיוא יז זיא קילבנגיוא ןקיזָאד םעד וצ ןוא ,ףעש
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 רעקיטכאנאב רעד .טנַאקעג טינ רעמ יז טָאה ןטכארט טינרָאג ןוא .עביל ריא
 םיא יז טָאה ןטלאהראפ ,עִיר ריא ןופ ןָאטעגּפָא ךיז טָאה םיור רענעסָאגראפ-םאלפ
 יד יװ ,ןעזרעד וצ ףא קילב ןייא ןסַײרּפָא טפראדעג רָאנ טָאה יז .טנָאקעג טינ ןיוש
 -וצ טזָאלעגּפָארא ךיז ןוא ןגיולפעגפוא ןענַײז ןעמראדנאשז ענעסירעצ רעקיטש ףא
 רעקיטש יד עמָאשענ ריא ןבעגעגּפָא יז טָאה ךָאנרעד .טנאוודָאטעג רעד ןופ ןסופ
 ,ריא ךָאנ ןָאטעג זָאל א ןטַײז ךאס א ןופ ךיז ןבָאה סָאװ ,רעַײפ

 ןופ ןלאנאק יד רעביא רעפמעק סעּפורג ןעגנאגעג ןענַײז דרע רעד רעטנוא ןוא
 ןיוש זיא טרָאד ןופ ,טַײז רעשירא רעד וצ עיצאזילאנאק ןוא גנוטיילרעסאוו רעד
 ךיא ,סרָאטאזילאנאק יד טימ וואלסעלָאב ןענעגעגאב וצ ןגעקטנא ייז ןעגנאגעגסיורא
 .ןרעטש א טקנאצעג ךָאנ טָאה למיה

 ,ןטָארדכעטש יד ןיא בַײל ןטקיטולבעצ םעד טימ ןגיוזעגנַײא ,טנאוו רעד ףא ןוא
 סע .םעטָא ןטצעל םעד טכיוהעגסיוא םענַאּפ םענעטכיולאב-לעה א טימ עדגיוו טָאה
 ,טניגאב טָאה

24 

 ,טיײקליטש יד טזָאלעגּפָארא ךיז טָאה ָאטעג רעד ףא

 ןייק רעבָא .ענעסעגראפ יוװ ,טרענודעגפוא ץעגרע ךָאנ ןבָאה ןסיירפוא עטצעל

 -עג ךָאנ טָאה זַײװרעטרע .טאהעג טינ ייז ןבָאה ,טַײקטסוּפ רעד ץוכ ,טערב-ליצ

 ךָאנ זיא ּווו-טינ"ּוװ .ןעזעג טינ ןיוש סע טָאה רענייק רעבָא .סעפיירס ןופ שא טצעילט

 טינ רענייק טָאה ךליה םעד רעבָא ,קיטשנָארב רעטנערבעגרעביא ןא ןלאפעגנייא

 .טרעהעג

 פטסיוו יד ףא טגיילעג ךיז גנאגפוא-ןוז םעד טימ ירפרעדניא ןבָאה םאזנייא

 ענעכָארבעגנַײא ןוא ןטעלעקס-רעיומ עטלּפירקעצ ןופ סנטָאש עשיטסאטנאפ ןקורב

 ןדנווושראפ ןוא ,סנטָאש יד ,ןביוהעגפוא ךיז ייז ןבָאה גנאגראפ-ןוז םעד וצ ןוא .טנעוו

 .ירפרעדניא ןטייווצ םעד זיב

 עקיצנגייא יד .ָאטעג רעד ןופ רעניוװנייא עקיצנייא יד ןעוועג ןענַײז סנטָאש יד

 .ןוז רעד טימ םענייניא טקורעג ךיז ןוא געט עצנאג ןגעלענּפָא ןענייז ייז .רעשרעה

 -עגפיונוצ ךיז ךָאנרעד ןוא טכיוטעגפוא רעדיוו ייז ןבָאה טכענ-ענָאװעל יד ןיא ןוא

 .שינרעטצניפ רעד טימ ןסָאג

 ךליהּפָא רעד טקיטשעג ךָאנ ךיז טָאה ןטעלעקס-רעיומ עטרעווילגראפ יד רעביא

 ,ןלאנאק עשידרערעטנוא יד ןופ ןגָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעיירשעג עטצעל יד ןופ

 ןבָאה סע .ָאטעג רעד ןופ רעדניק ןוא םינייקז עטצעל יד ןעגנאגעגסיוא ןענַײז סע ּוװ

 ןופ ןביורט יד ןיא ַײרעסיש רעד ןופ ןכליהּפָא יד טעשזדנָאלבעגמורא ךיוא רעשפע

 ןופ עטריּפשעגסיױא ,סעּפורג יד ןענַײז סָאד .עיצאזילאנאק ןוא גנוטיילרעסאוו רעד

 ענעכָארבראפ עווערָאכ יד ןיא טלעפעג טינ ךיוא טָאה סע .רעקנעה עשיטסישאפ יד

 "ראפ ןשטַײד יד ךרוד ןענַײז סָאװ ,יד ןגעוו גנונָאמרעד יד רעזייה ןופ רעטסנעּפשעג
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 ןענייז ךאלפרעביוא רעד ףא ןוא ןלאנאק עשידרערעטנוא יד ןיא ןרָאװעג ןעקנורט

 ,סרעפרעק עטיוט ערעייז זיולב ןעמּוװשעגפורא

 לאווק רעקידעבעל א יוװ ןעגנולקעג טָאה ָאטעג רעד ןופ ןשינעפיט יד ןיא רעבָא

 "עג ,רעַײפ רעקיטש עטצעל טימ סָאװ ,רעלדנעטשפוא ןטשער יד ןופ למוט רעד

 יד ןצעזרַאפ רעדלעוו יד ןיא ןעגנאגעגקעווא ייז ןענַײז ,עניוס ןיא עטרעדַײלש

 ,רענאזיטראּפ יד טימ םענייניא ,יירפ רעד ףא ןטכאלש

 ףא ךיז טָאה גנוריצ ענעדלָאג יװ .זָארג טימ ןרָאװעג ןסקאווראפ ןענַײז סעוורוכ
 זיא סָאװ ,טַײקסַײװ טימ .טסבראה רעגנוי רעד ןָאטעגנָא רעקיטשכָארב עקילייה יד

 "עגסיורא רעדעי .יינש רעד טגיילעג ייז ףא ךיז טָאה ,ןעלמיה יד ןופ רערעביוז ךָאנ

 יד ףא עוויש קידנציז ,סנטָאש ןוא .טראוועג רעיורט ןַײז ןיא טָאה ןייטש רענעסיר

 "-עגרעטנוא ךיז ןוא טײרּפשעגסיױא ךיז ,טַײװ רעד ןיא ןגיוצעג ךיז ןבָאה ,ןקורב

 םעד ראפ .טירט עקידנעיירפרעד יד ראפ רעכיּפעט ענעטעמאס עצראווש יו ,טגייל

 .ךערזימ ןופ ןגָארטעג ןיוש ךיז טָאה סָאװ ,ךָאפעג ןקידנזיילסיוא

 ,יימרא עטיור יד טרעטנעענעג ןיוש ךיז טָאה עשראוו וצ

 ןראפ טַײהַײרפ יד ןענָאפ-טכאלש עטקיטניװעגכרוד עריא ףא ןגָארטעג טָאה יז

 עטקירדרעטנוא עלא ראפ קילג סָאד ןוא לזאמ סָאד ןגָארטעג טָאה יז .קלָאפ ןשיליוּפ

 ,טקיטכענקראפ טָאה רעוועג עשיטסישאפ סָאד סָאװ ,עטביוראב ןוא

 ,םיסיימאה-סאיכט ןגָארטעג טָאה יז

 -ירפ יו ,טציילפעג ןבָאה יימרא רעשירעיירפאב רעד ןופ ןעמָארטש עקיטכעמ
 -עגפוא ייז ןבָאה טָארט רעדעי טימ .גרעב יד ןופ ןרעסאוו עטעוועשובעצ-קידגניל
 .סנירג ןיא ןָאטעגנָא ךיז טַײצ רעד ראפ ןבָאה רעמייב .דרע עטשעלאכראפ יד טקעוו
 .קעטייוו רעייז טימ ןוא סעוורוכ ערעייז טימ ןגעקטנא ןעגנאגעגסיורא ןענַײז טעטש
 ףא ךערזימ ןופ ןעגנאגעג זיא סָאװ ,עמָאכלימ רעד ןופ געוו ןצנאג םעד רעביא ןוא
 ,גנוכאוורעד יד ןעגנאגעגטימ זיא ,ןכַײט ןוא גרעב קידנדיײנשרעגיא ,וערַײמ

 .עידעגארט עַײנ א טליּפשעגּפָא טלמעד ךיז טָאה עשראוו ןיא

 ןסעזעגּפָא קיור גירק םעד ןופ טַײצ עצנאג יד זיא סָאװ ,יקסוװָאראמָאק ףארג
 "עג עיידעב טָאה ,טנעװ יד ףא רענרעה-ןשריה טימ ערָאנ-ןזיומ רעוועשראוו א ןיא
 עשראוו ןייק סעלָאיאכ עשיטעווָאס יד ןופ שראמניירא םעד ראפ געט עכעלטע טאה
 ,טָאטשניױרק רעשיליוּפ רעד ןופ סָאבעלאב םעד ראפ ןרעלקרעד ךיז

 עגלָאװ רעד אב ןביוהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ףירגנָא ןשיטעוװָאס ןסיורג םעד ןיא
 ןוא ףירגנָא ןטעוװערָאהראפ-קיטולב םעד טָא ןיא ,לסַײװ רעד אב ןטלאהעג טָאה ןוא
 ףארג ןקיטכיזטַײװ-טינ םעד ךיז טָאה םור ןַײז ןופ דלָאג ןקידנעקסאילב םעד ןיא
 ,ןָאברוב ןשיליוּפ א ןופ ןטעלָאּפע ענעדלָאג רָאּפ א טמעלָאכעג

 רעד זא ,טנכערעגסיוא טָאה רע .רעוועג סָאד טיהעגסיוא רע טָאה םעד בילוצ
 ןרעכיז ןעוו זיב סָאװ זיב טעוװ ןעיימרא עשיטעווָאס יד ןופ גנארד-טכאלש רעקיטכעמ
 טעװ ךָאנרעד ןוא ,סענאדָאמעשט יד ןיוש ןעוועקאּפ סָאװ ,ןשטַײד יד ןגעק דנוב ןַײז
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 ,יימרא רעטיור רעד ןגעק ןעווערעקסיוא ךַײרגלָאפרעד רעועג עטיהעגסיוא סָאד רע
 ןַײז טימ ןוא עיגעטארטס ןַײז טימ זא ,ףארג רעד ,טנכערעגסיוא טינ זיולב טָאה רע
 ןופ עשורעי עקירעיורט יוװ רעמ טינ ןעוועג זיא סָאװ ,לכייס ןַײז טימ ןוא קיטקאט
 יד ,עקידנפיול יד עליפא ןבעג עצייא ןא ךיז טעװ ,גנוריגער רעשיטנארגימע רעד
 -עווָאס יד טצאשרעד טינ לסיב א רע טָאה ךָאנ ןוא ,יימרא עשישטַײד עטשטאּפעצ
 ,עמכָאכ עשירעטילימ עשיט

 ןופ טייהנעמָאקלופ רעטסכעה רעד טימ טליפעגסיוא טָאה רע סָאװ ,עקיצנייא סָאד
 רעטצעל רעד ,טאראפ -- ןעוועג זיא ,טנאלאט ןשירעטילימ ןוא ןשיטילָאּפ ןַײז
 רעכעלטנדרָא רעד ראפ טַיײזעגסיױא סנַײז טולב סָאד ,קלָאפ ןשיליוּפ ןגעק טאראפ
 עשילגנע יד אב געט ןסעגעג ןבָאה סָאװ ,םידרָאי עשיטנארגימע יד ןופ ערוטנאווא
 ,סרָאטאוורעסנָאק

 !טאראפ ---
 סָאד .עשראוו ןיא עיסימ סיקסווָאראמָאק ןופ זָאעטַאּפא רעד ןעוועג זיא סָאד

 טימ .ןרָאצ ןַײז וצ ןוא ייוו ןַײז וצ געווסיוא ןא טכוזעג טָאה קלָאפ עטקיטכענקראפ
 רעניוװנַײא טנזיוט טרעדנוה ייווצ ןענַײז ,ןיהּוװ קידנקוק טינ ,ןגיוא ענעדנובראפ
 ןפרָאװראפ טָאה גנוריגער עשיטנארגימע יד סָאװ ,ןצענ יד ןיא ןַיײרא עשראוו ןופ
 םעד ,ןייטש א יװ ,ייז וצ ןדנובעגוצ ןוא ,טָאטשטּפױה רעד ןופ סעוורוכ יד רעביא
 -טּפיוה יד ןופ ליּפשַײב םעד טיול ,ןיילא רע שטָאכ ,ןטלאה ךיז ןלָאז יז זא ,ףארג
 ,רעטשרע רעד עטיילּפ טכאמעג טָאה ,רעטעראפ

 יד ןבָאה ייז .ןקאילָאּפ יד ןופ גנוטערטסיורא ןא ףא טראוועג ןבָאה ןשטַײד יד
 זיב ןעגנערבוצמוא ףא ץערעט ןרעשָאק א ןבָאה וצ יידעק ,טפראדעג גנוטערטסיורא
 טינ ןשרעה ןוא ןציז ןיוש ייז ןבָאה רעמ ּוװ ,טָאטשטּפױה עשיליוּפ יד טנורג םוצ
 ןגָארטעג ייז טָאה סע סָאװ ,ךיז רעביא לייטרוא םעד טליפעג ןיוש ןבָאה יז .טנַאקעג
 עטרעגנוהעגסיוא ןוא עטרעטאמעגסיוא יד ייז ןבָאה סעכיוק ןייק ,יימרא עטיור יד
 ,רענגעק א טאהעג ביל ןבָאה ייז ןוא .טזָאלעגרעביא טינ רעניוװניײא רעוועשראוו
 ןיא טכאמעג עיציטעּפער יד ןבָאה ייז .ןלעטשנגעק ייז סָאװ טימ טינ ךיז טָאה סָאװ
 לקאטקעּפסיָאטעג ןקיטולב םעד יז ןבָאה טציא .ָאטעג ןיא ,עשראוו לייט ןשידִיי םעד
 םעד ףא .עשראוו ןופ ןלייט עלארטנעצ יד ףא ,עניב-טּפיוה רעד ףא ןגָארטעגרעבירא
 ,טנאלאט יא ,ךעיוק יא טקעלקעג ךָאנ ייז טָאה

 ייווצ עטצעל יד טגיילעגרעטנוא ןטאמראה ערעייז רעטנוא טָאה יקסווָאראמָאק ןוא
 עטצעל יד טלעטשעגרעטנוא טָאה רע יװ ,רעניווװנַײא רעוועשראוו טנזיוט טרעדנוה
 ןַײז יו ,ךיוא רע טָאה ןפיולטנא .ןסאגופ עשישטַײד יד רעטנוא ןרעיומ רעוועשראוו
 סָאד יו ,טקוקעגוצ רע טָאה סגעוורעטנוא ןיוש ןוא .רעטשרע רעד ןזיוואב ,גנוריגער
 ןופ ןרעיומ עטצעל יד יוװ ןוא ןסאג יד רעביא ךיז טסיג עשראוו ןופ טולב עטצעל
 -רעסעמ? ןוא "סלעקנעה; יד ןופ רענודעג םעד רעטנוא ךיז ןכערב טָאטשניױרק רעד
 ,"ןטדימש

 -סעכַיי ןצראווש םעד ןיא טולב טימ ןרָאװעג ןבירשראפ זיא ןכערבראפ ןייא ךָאנ;
 -- ,"עלעביז ןשיטסישאפ ןשיליוּפ םעד ןופ ,עיצקאער רעשיליוּפ רעד ןופ ווירב
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 טָאה ןטָאירטאּפ עשיליופ יד ןופ עדאגירב רעד ןיא ןעוו ,טכארטעג דראנרעב טָאה
 טכיש א טימ ךָאנ .עידעגארט רעוועשראוו רעַײנ רעד ןגעװ טסּוװרעד ךיז ןעמ
 ,דרע עשיליופ עטקיטולבעגסיוא יד טקעדאב ךיז טָאה רעיורט

 ןרָאצ רעד ןסקאוועג זיא סעלייוא רעד ןוא רעיורט םוצ לענָאיצרָאּפָארּפ ןוא
 רעדעי .עדאגירב רעד ןופ טאדלַאס רעדעי ןיא טליפעג ךיז טָאה סָאד ,קלָאפ םענופ
 ןרעוו ןריובעג זומ טולב-סקלָאפ םעד טָא ןיא זא ,ןענאטשראפ טָאה ייז ןופ רענייא
 טפיג םעד ןזָאל וצ ןַײז דנאטשמיא טינ רעמ לָאז גנאלש ןייק סָאװ ,אזא ,ןלױּפ יינ א
 ,בַיל ןַײז ןיא

 -נעלרעטָאפ ןופ עטדנעשעג לָאמ יירד א ,עטשעלאכראפ א ,עטקינַײּפעגסױא ןא
 עשיליוּפ יד טראוועג טָאה ,םינָאילאט עשידנעלדמערפ ןופ ןוא רעכערבראפ עשיד
 יד טימ םענייגיא ןעגנאגעג ןענַײז סָאװ ,ןיז עריא ףא ןוא ןרעיירפאב ריא ףא דרע
 קידעבעל טימ יו ,טולב רעייז טימ ןרעטנימּפָא יז --- יימרא רעטיור רעד ןופ ןלייט
 ,טייקסיורג וצ ןוא טייהיירפ וצ יז ןקעוופוא ןוא דנאש רעד ןופ יז ןקינײרּפָא ,רעסאוו
 ךיז טכאלש ןכַײלג ףא ךַײלג טינ א ןיא ןבָאה סָאװ ,ןיז עריא ףא טראוועג טָאה יז
 -עגפוא ,ענעטאראפ ןוא עטּפאלקעצ ,ןוא גירק בייהנָא ןיא דעװָאק ריא ראפ ןגָאלשעג
 ןעמונעגפוא ,ךערזימ ףא רעדורב ןשיוואלס רעייז ןופ סיוש רעד ןיא ןרָאװעג ןעמונ
 ,עלודג רעשיכולעמ וצ ןרָאװעג ןביוהרעד רעדיוו ןוא

 ךיז .יימרא רעטיור רעד ןופ לגילפ יד ףא ריא וצ טלַײעג ךיז ייז ןבָאה טציא
 ןבָאה ייז .דנאש יד ןוא רעיורט םעד ריא ןופ ןשיװּפָא ןוא ןבייהפוא יז -- טלַײעג
 עכָארב א ןוא עביל רעייז טימ ןוא קעטייוו רעייז טימ שא ריא וצ ןגיילוצ טלייעג ךיז
 ,טייהיירפ רעקידנרעוו-ןריובעג ריא ףא ןכאמ

 ךאס א .רעייפ ןיא ןסירעג ךיז ןבָאה ייז .קידלודעגמוא ןעוועג ןענַײז ןטאדלָאס
 טריצאב ןעוועג ןיוש ןטסורב יד ןענַײז עקיגייא אב .טעדנוווראפ ןעוועג ןיוש ןענַײז
 רעדעי ייז זיא ,עשראוו ןופ ןטירטוצ עטנעָאנ יד ףא ,טציא .סנרעטש ענעדלָאג טימ
 ,לסַײװ יד ןעזעג ןיוש ייז ןבָאה ןטַײװנופ .רעווש ןעוועג ןטראוו גָאט רעקירעביא
 רעטקיטשעג-רעבליז א יװ ,ןעזעגסיוא יז טָאה ,טסערפ-ראוונאי יד ןופ טדימשראפ
 ,ןליוּפ ןופ בייל ןטעקאנ ןפא לטראג

 דראנרעב טָאה --- ,טָאטש ןיא ךיז ןענעוונאגניירא ןופ ּפָא ךיז ןעמ טלאה יו ---
 -ןייא ףא שטָאכ ,ןָאט קוק א ,ךיז ןענעוונאגניירא -- ,טאדלָאס ןטייווצ א טמיורעגנַײא
 ...עשראוו ...עגער רעקיצנייא

 א ןוא עכעלרעדנּוװ א -- טזָאלראפ יז רע טָאה קירוצ רָאי ריפ עּפאנק טימ
 ,גָאט םענעדלָאג ןקיטסבראהגנוי א ןופ טכארּפ ןיא ןוא טייקכעלרעה ןיא עקירעיורט
 ןוא סעווָאמאה-ךעלאמ רעד ,קילגמוא רעד ,טכאנ יד ןגעלעג ריא ףא זיא רָאי ריפ
 ריא ןופ זיא'ס סָאװ ,טסייוו רעוו .םעטָא ןקידנטכינראפ ןַײז טימ ריא ףא טמעטָאעג
 ןַײז ןופ טָאטש רענייש רעד טָא ןיא טיהראפ ךיז טָאה'ס סָאװ ,טסייוו רעוװ ?ןבילבעג
 ?למיה ןעיולב םענעילויט ןטראצ ןצוכ ,טייהדניק

 ןופ ןבילבעג זיא סָאװ ,םעד טיול ןלעטשרָאפ טכַײל רעייז סע ךיז ןָאק דראנרעב
 זיא לייט רעייז ןעוו ,קסירב ןעז לָאמאכָאנ טַײהנגעלעג יד טאהעג טָאה רע ,קסירב
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 רעד רעביא ןָאטעג זָאל א לַײװ א ףא ךיז סָאה רע ןוא גוב םעד ןעגנאגעגכרוד

 יד .ןטעוװָאס יד אב ןבעל בייהנָא ןַײז ןופ טָאטש עטשרע יד .טָאטש רענעטכָאשעג

 א ריא ןופ זיא ןבילבעג ןוא !סעילָאּפָאט עקיכורּפשנדלָאג יד טימ טָאטש עדלימ

 .רעיורט ריש א ןָא .רעיורט ןוא סעווייצאמ עטרעגלאוועגמוא טימ ןעמלאסעב

 טָאה םיא וצ סָאװ ,טאדלָאס רעד .טױרבטנװָא םאב .טכאנרעדפא ןעוועג זיא'ס
 ןָאטעג קוק א ךיוא ,ןסיב םעד קידנעייקרעד טינ ,טָאה ,דראנרעב טדנעוװעג ךיז
 קידנטלאהראפ גנאל ,ןוא ,ןגיוא יד ןיא רעיורט טימ ,עשראוו ןופ טַײז רעד ןיא ,ןיהא
 :טרעפטנעעג ,קילב םעד

 -ברוד ןייק לָאמוצ טרָאד זיא'ס ?עשראוו ןופ ןבילבעג זיא'ס סָאװ ,טסייוו רעוו ---
 ןענַײז ,ןעמ טגָאז ,ןסאג יד .רערעדנא רעד וצ עוורוכ ןייא ןופ ןאראפ טינ גנאג
 ךיז טָאה סאג א ּוװ ,ןייגרעד וצ רעווש זיא'ס .ָאטינ יז ןופ ןעמיס ןייק ,טשיװעגּפָא
 טינ דניצא טרָאד ץעגרע ןיא טסעװ וד .טקידנעעג ךיז יז טָאה ּוװ ןוא ןביױהעגנָא
 | ,ןפערט

 -עגסיוא ןוא ּפָאק םעד ןָאטעג בייה א דראנרעב טָאה --- ?וטסגָאז ןפערט טינ --
 ךָארב ןצנאג םעד טָא ךרוד --- .טנָאזירָאה ןטעדנּוװראפ םעד וצ טנאה יד טקערטש
 ןצנאגניא ךיז רע טָאה -- ,אנ .ריד טימ ךיז טעוו ךיא .ןגיוא ענעדנובראפ טימ עליפא
 ,ןייג רימ סייה ןוא רימ ייז דניבראפ --- ,טאדלָאס ןטייווצ םעד וצ ןָאטעג יצ א
 ןטעטכינראפ םענופ לגיצ א ןעגנערב ריד ךיא לעװ ?עקסוועילורק .טסליוװ וד ןיהּווװ
 סָאװ .שזאסאּפ םענופ ןעמיס א ריד ךיא גנערב ?עקסווָאקלאשראמ .טעטיסרעווינוא
 ?ךָאנ

 ;ןסירעגרעביא ןיילא ךיז רע טָאה עלַײװ א ףא
 ,ןַײז טביולרעד רָאנ רימ סע לָאז --
 :עינָאלד רעד ףא ןָאטעג זַײװ א טָאה רע
 -- ןענאדנופ סטכער .לסַײװ יד ןָא ךיז טבייה ָאד .עז .עגארּפ וטסָאה טָא ,קוק --

 ,עשראוו זיא'ס .ריד ךיא גָאז ןגיוא ענעדנובראפ טימ .טָאטש-טלא וטסָאה
 עשראוו ןופ ןסאג יד טאדלָאס םעד קידנזייוו ,רעטּפאכראפ א ןיילא ,טָאה רע

 טרילוגער ןיילא ךיז ןגיוא עטכאמראפ טימ ןוא ןגיוא יד טכאמראפ ,עינָאלד ןַײז ףא
 םיא רעטנוא סָאװ ,ךָארב ןטרעדַײלשעצ ןוא םענעפרָאװעגנָא םעד רעביא גנאג םעד
 ,סאג א ןעוועג ץעגרע ָאד זיא ּוװ ,רָאלק ןלעטשרָאפ ךיז ןעוועג רעווש זיא

 -- ,עינָאלד רעד רעביא רעגניפ ןטימ טַײטעג רעטַײװ םיא רע טָאה --- ,קוק --
 ,רעניוו רעד זיא טָא ,ןלאזקָאװ יד --- רעִירפ .ןיינ .ןעיילא רעװָאדזאיּוא יד וטסָאה טָא
 עכעלטע ּפָארא ןעייג טָא .רעקסנאדג םעד -- ,ןגעקטנא טקנוּפ ,ָאד וטסָאה טָא ןוא
 טבייה ָאד ןוא ,לכלָאיטסָאק ןיילק א וטסָאה טָא .רעטניווצ ןשיליוטאק ןזיב ןסאג
 .ָאטעג יד ןָא ןיוש ךיז

 : .ןרָאװעג ןגיוושנא זיא רע ןוא
 .עפאמ עטכע ןא ,עּפאמ א רָאנ ,ריד אב זיא עינָאלד ןייק טינ ,דראנרעב ,ונ --

 ,רעטַײװ גנאלרעד .דעש א יו ,סע וטסכאמ ןכאמ ןוא
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 ןביוהעגנָא םיא אב ןיילא קנאדעג רעד טָאה ָאד .ןגיוושעג טָאה דראנרעב רָאנ
 יו רעמ טינ ןבילבעג ןענַײז ,טסּוװעג דראנרעב טָאה ,ָאטעג רעד ןופ .רעליטש ןייג
 יד זא רעבָא .סעידעי עּפאנק ןעוועג ןענייז דנאטשפוא םענופ ןלאטעד ןגעװ ,סנטָאש
 יימרא רעשישטַיד רעד ןגעק ףמאק א ןטלאהעגסיוא ןבָאה רעלדנעטשפוא עשידִיי
 =-- ,געט קיצרעפ ןוא יירד עירעליטרא ןוא ןפיש-טפול עריא טימ ,ןעקנאט עריא טימ

 .עדאגירב רעד ןופ טאדלָאס רעדעי טסּוװעג סָאה סָאד

 סָאװ .ןטכאלש עקיסיוכרוד טכענ קיצרעפ ןוא ירד ןוא געט קיצרעפ ןוא ַײרד

 ןטרעהרעדמוא ןא ראפ סָאװ ףקעלּפטנא טפראדאב ייז ןבָאה טסַײג ןכיוה א ראפ

 סנייא-ףא-סנייא !טייקשידלעה-ןבייל ןוא טַײקשירעדניפרעד ,עמכָאכ ,טסול-ספמאק

 ,ןַײזטסוװװאב ןיא ןַײא טינ ךיז טגייל סע !רעקנעה ןופ עכולעמ רעד ןגעק

 רעלדנעטשפוא רעטצעל רעד זא ,סעִידעי עקיטַײז טיול טסּוװעג טָאה דראנרעב
 א .זיוה א ןיא ןטטישאפ עדנאב רעצנאג א ןגעק ןגָאלשעג ןיילא רענייא ךיז טָאה
 ,ןפירגעגנָא ןבָאה ןשטַײד יד .קָאטש וצ קָאטש ןופ קידנגיײטש ,ןעגנאגעג זיא טכאלש
 רעד ןיא קידנרעטעלק ,טלעטשעגנגעק ךיז טָאה רעלדנעטשפוא רעטצעל רעד ןוא
 רע טָאה ןָאפ יד .םענייא ךָאנ םענייא -- עקידנפיירגנָא יד קידנטכינראפ ןוא ךייה
 ןגיטשעג רע זיא יוזא ןוא ,רעוועג --- רעטייווצ רעד ןיא ןוא ,טנאה ןייא ןיא ןטלאהעג

 םעד ןופ לגיצ ןטסכעה םעד וצ זיב רעכעה ןוא רעכעה ץלא ןָאפ רעד סימ םענייניא

 ןוא .רעדינ רעד ןיא ןלאפעג ןענייז ןשטַײד ןוא ,ןסָאשעגּפָא ץלא ךיז טָאה ןוא ,זיוה

 "כעלגעמ ןייק טאהעג טינ ןיוש רעמ ןוא ליוק עטצעל יד ןסָאשעגסיױא טָאה רע ןעוו

 ןָאפ רעד ןיא טלקיווראפ ךיז רע טָאה ,סנייא-ףא-סנייא ןטצעל םעד ןצעזרָאפ טַײק

 .ָאטעג רעד ןופ סעוורוכ יד ףא ןפרָאװעגּפָארא ןיילא ךיז קָאטש ןטסכעה םענופ ןוא

 סָאװ ,םראדצאלּפ םעד ןופ רעקיטשכָארב יד טימ טפעהאב ךיז רע סָאה יוזא סָא

 ןיא ןוא .ץנעטסיזקע ריא טקידנעראפ ַאטעג יד טָאה טלמעד ןוא .ָאטעג ןסייהעג סָאה

 .ןרָאװעג ליטש זיא ָאטענ

 "עג ןיא ןלעטשרָאפ טימאב ךיז דראנרעב טָאה -- ,עדנעגעל טאמיק זיא'ס --
 -אלפ א ,ןוא ןָאפ רעד ןיא ןַײא ךיז טלקיוו רעלדנעטשפוא רעטצעל רעד יװ ,קנאד

 ןבָאה סָאװ ,םיגוראה עקילייה יד וצ ּפָארא ךיז רע טזָאל ,לגילפ יוװ ,רעקידנרעס

 ןוא טסַײג ןכיֹוה רעייהעגמוא רעייז טימ קלָאפ םענופ טַײקיבײא יד טקיטעטשאב

 .ערוווג רעכיוה רעייהעגמוא

 ?רעטצעל רעד ןעוועג סע זיא רעוו ---

 רעדעי ןַײז טנָאקעג סע טָאה רענייא רעדעי !דיישרעטנוא רעד זיא סָאװ ---
 ,דיישרעטנוא ןָא .רעטצעל רעד יו .עדנעגעל --- סָאמ רעבלעז רעד ןיא זיא רענייא

 טעזירהעגנייא ,ןלאפעג רע זיא יצ ,ןָאפ רעד ןיא טלקיװעגנייא ןלאפעג רע זיא יצ

 !טסישאפ א ןופ לגרָאג ןיא ךיז

 ,ךעלגעמ .ןקעוואלס ןיא ןוא ןעדגיוו ןיא טנָאמרעד רעדיוו ךיז טָאה דראנרעב ןוא
 ןופ ןטונימ עטצעל יד ןיא זא ,ךעלגעמ .רעטצעל רעד ןעוועג זיא ייז ןופ רעצעמע זא

 טקנוּפ ,גוב טַײז רענעי ןופ ךעלרעַײפ יד ןעזעג ייז ןבָאה ףמאק ןראדנעגעל רעייז

 קירוצ טזָאלעג ךיז ןוא דנאל ןטימ טדיישעג ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,טכאנ רענעי ןיא יו
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 -נעענרעד ןיילא ךעלרעַײפ יד ךיז ןבָאה ןטונימ ענעי ןיא זא ,ךעלגעמ .ןליוּפ ןייק
 -ייוו רעקיזָאד רעד טָא רעטנוא ןוא .ןרעטש יװ ,ייז רעביא ןטכיולעג ןוא יז וצ טרעט
 -שידלעה טימ ןוא ערּוװג טימ טכיוהעגסיוא יז ןבָאה ןַיײש-ןרעטש רעטנעָאנ ןוא רעט
 יד ןעזעג ייז ןבָאה ןטונימ עטצעל ענעי ןיא זא ,ךעלגעמ .סעמָאשענ ערעייז טַײק

 יו ,ןטָאשאב טלמעד ייז טָאה סָאװ ,יינש םעד ,גוב םאב טכאנ עקידעכורעוואז עסייוו
 ,ןיטנאּפרעס טימ

 עג טלמעד ייז טָאה רע סָאװ ,םעד ןופ קירעיורט סעּפע טרעוו ןדראנרעב ןוא

 טינ םיא ןבָאה ייז סָאװ ,םעד ןופ טלגילפאב ףעקייט טרעוו רע ןוא .ןטלאהּפָא טווּורּפ
 ,קעווא ןענייז ןוא טגלָאפעג

 ןבילבעג זיא רע סָאװ ,קיטכיר טינ טלדנאהעג ןיילא רע טָאה רעשפע ןוא ---

 רע טָאה רעשפע -- .קנאדעג רעקיורמוא ןא ךרוד ייג א םעצולּפ םיא טיג --- ?ָאד

 ןוא ןסיורג רעייז ןעדגיוו ןוא ןקעוואלס טימ םענייניא ןייג ןעוועג טפראדאב ךיוא

 -לעהאב ערעכיז א יוװ רעמ טינ ןעוועג ָאד ןביילב ןַײז זיא רעשפע ?געוו ןשיגארט
 ?דנאלנטאר םענופ לגילפ עקראטש ןוא עטיירב יד רעטנוא שינעט

 ,ןגיוא יד עלייוו א טכאמראפ רע
 ןעגנאגעג ךיז ןענַײז ייז ...ייז ןעוועג ןענַײז טכערעג זא ,ךָאד רע טעז טציא ---

 ךיז טָאה ןעמוקאב ןוא ןרעטלע ענעבילבעג ערעייז ראפ ןטשרעמעלא םוצ ...ןגָאלש

 .טכאנ רענעי ןיא ,טלמעד ןיוש טייקטגאוועג ןזיוועגסיורא ןבָאה ייז .קלָאפ ןראפ סע

 יד ןיא טקעריד טזָאלעג ךיז ןבָאה ייז סָאװ ,טימרעד .גנודיישעצ רעד אב .גוב םאב

 ןענאטשראפ טינ ןעד ,דראנרעב ,רע טָאה יצ .סעווָאמאה-ךעלאמ םענופ סנטסאקנייצ

 טימ טרעכיזראפ ןוא טמעראוורעד ןוא טצישאב דנאלנטאר םעניא ןבַײלב זא ,טלמעד

 עסיורג יד ןופ טינ רָאג ןיוש זיא -- ,ןגרָאמ ןרעטסעפ א ךָאנ טימ ןוא טנייה ןטסעפ א

 ןרעקמוא ןופ טקאפ םעד ןיא ןעוועג ןיוש זיא טייקשידלעה א זא ןוא ?ןטיײקשידלעה -

 טציא ךיוא ,דראנרעב ,רע טעוװ רעשפע ..,םוא ךיז טרעק עמ ןיהּוװ -- קידנסיוו ,ךיז

 זיא ןיזמוא ןקיזָאד םעד ןיא רעבָא .ןיזמוא ןא .ָאי ?ןיזמוא ןא ןעוועג זיא'ס זא ,ןגָאז

 טָאה סָאװ ,קלָאפ םענופ עמָאשענ יד ןעוועג זיא .טסַײג ןעוועג זיא .טַײקסיױרג ןעוועג

 ןוא .טינ יצ ,ןענאטשראפ סע ןבָאה ייז יצ ,סנייצלא ,דנאטשפוא ןטימ טניורקאב ךיז

 ןבילקעגסיוא ךָאד רע טָאה -- ןבַײלקסיוא ןענאטשעגרָאפ זיא ,ןדראנרעב ,םיא זא

 רעדיוו ,עשראוו רעטנוא ,ָאד טָא רעטציא ןייטש וצ טַײקכעלגעמ עגולק יד ...ךיז ראפ

 ,טַײקשידלעה רעייז ןוא טַײקסיױרג רעייז ןלייט טינ --- רידנומ ןשירעטילימ ןַײז ןיא

 ןלעווש יד אב ,יוזא ןייטש וצ םעווקאב ץנאג עקאט זיא'ס ןוא ...יז ןרעדנווואב רָאנ

 הע יו ,ךָאנ רעוװ ןוא ...רעלדנעטשפוא ענעלאפעג יד ןרעדנווואב ןוא ,עשראוו ןופ

 א ,רע ?דנאטשפוא ןסאשעב ץאלּפ ןקיטכיר ןַײז ףא ןעוועג טרָאד טלָאװ ,דראנרעב

 רעטצעל רעד ןַײז ןעוועג טפראדאב רע טלָאװ רעשפע ...ןאמרעטילימ רעטלושעג
 ןיא עטאנארג רעטצעל רעד טימ ןוא טנאה ןייא ןיא ןָאפ רעד טימ ?רעלדנעטשפוא

 ...רעטייווצ רעד
 -- .ןרעפטנעראפ ןוא ןדײרנַײא ןיילא ךיז רע טוװּורּפ --- ?םיטיײלּפ יד ןוא ,ונ --

 -ינאגרָא ןפלעה ןיא רעדָא ןיילא ךיז ןעוועטאר ןיא טלמעד ןעגנאגעג ןעד םיא זיא
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 ןריציפילאווקרעביא ןופ לֶא ןצנאג םעד ךיז ףא ןעמענ ...םיטיילּפ רעטנזיוט ןריז
 -צונ ,עויטקודָארּפ ןיא ןשטנעמטפול ןוא סעכַאלעמלאב עטגָאיראפ ןוא ענעגָאלשרעד
 שטייד ןגעק ןגָאלש ךיז ןפלָאהעג לארוא ןפא ןבָאה סָאװ ,עכלעזא ,רעטעברא עכעל
 אב ,ָאד טָא םיא טימ ...רעטילימ ןשיליוּפ םעַײנ םעניא דניצא ךיז ןעניפעג סָאװ ןוא
 ,..גנויירפאב ריא ראפ ךיז ןגָאלש ןוא ,עשראוו

 ןָאטעג ,דגאל ןיא ,ָאד ןעמ טלָאװ --- ,ּפָא ןיילא ךיז רע טלעטש --- ,ךָאד רעבָא --
 ןענַײז םיטיילּפ ,עַײר א ...םיא טימ יװ ,טוג יוזא ,םיא ןָא םיטיילּפ יד טימ ץלא סָאד
 ןענופעג דנאבראפנטעווָאס ןיא ךיז טָאה'ס ןוא .קסירב ןייא ןיא רָאנ טיג ןעוועג ךָאד
 סָאװ זיא ...טגרָאזעג טָאה עמ ןוא ...רעגרָאזאב א יא ,רעשיוי-ץיליימ א יא ייז ראפ
 ןוא ןקעוואלס ןלעטשנגעק ןָאק רע סָאװ ,סניוזא דנאל ןיא ָאד ןָאטעגּפָא רע טָאה ךָאנ
 ףא קלָאפ םענופ דעװָאק םעד טקיביײראפ ןוא טרעקעגמוא ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעדגיוו
 טָאה רע סָאװ ,סָאד רעשפע ,סָאװ --- ,דנאטשפוא םאב ָאטעג ןופ ןדאקיראב יד
 םיאכאה-וואקעב ךיז ןעניפעג ןרעטלע ענַײי זא ,ןאלסורוגוב ןופ ווירב א ןעמוקאב
 ןיא ןצכעוטפוא ענַײז וצ ךיוא רעשפע סָאד טרעהעג ?טריװלָאק ןשיכאזאק א ןיא
 רעקמוא ןַײז ןטיײבראפ וצ טכער סָאד טאהעג רע טָאה ייז ףא סָאװ ,דנאבראפנטעווָאס
 יז זיא ןוא טציא טרעדנוואב רע ןעמעוו ,ענעי יװ ,ךיז ןגָאלש וצ ףא ָאטעג ןיא
 ,םיריוביג לטיט ןטימ דעבאכעמ

 עינָאלד רעד ףא טרירטסנַאמעד דראנרעב טָאה םיא ראפ סָאװ ,טאדלָאס רעד
 ,טױרבטנװָא ןַײז ןסעגעגּפָא טאהעג ןיוש טָאה ,עשראוו ןופ ליפָארּפ ןצנאג םעד
 -עגסיוא ךיז ,ךעלקערב יד ינק יד ןופ טלסײרטעגּפָא ןוא ּפערקָא טימ ןעקנורטראפ
 ענייז ןופ ןדראנרעב טקעוועגפוא ,רעכעלזָאנ יד קידנזָאלבכרוד קיכליה ,ןוא טסוה
 ,סעווָאשכאמ

 . ךוא רעטניווצ ןשיליוטאק םאב טלעטשעגּפָא ,דראנרעב ,ךיז וטסָאה עשז סָאװ ---
 ,ןרָאװעג טליקראפ ןיוש ךָאד זיא ייט יד ?טינ וטסייג רעטַײװ

 ןשיליוטאק םאב ,ָאד -- ,ליטש רעייז ןפורעגנָא דראנרעב ךיז טָאה -- ,ָאד --
 ..ַאטעג יד ןָא ךיז טבייה ,רעטניווצ

 רעד םיא טָאה --- ,עשראוו ץנאג -- טציא זיא ָאטעג יד .ָאטעג יד זיא ,ונ ---
 -טגוװָא ןטסעפ ןכָאנ ןעמיר םעד קידנזָאלרעדנאנאפ ,טכאמעג םאזקרעמפוא טאדלָאס
 -ראמ ,עקסוועילורק --- ,עינַאלד רעד ףא ןפורעגנָא טסָאה וד סָאװ ,ץלא --- ,טיורב
 -ַאכ יוזא טקנוּפ ןוא טריניור יוזא טקנוּפ זיא ןעיילא רעוָאדזאיוא ,עקסווָאקלאש
 -יוטאק םאב ןָא ךיז טבייה סָאװ ,יד יװ ,ָאטעג רעקינייװ סָאד זיא סָאװ טימ ...ווער
 ?רעטניווצ ןשיל

 טנוװָא ןבלעז ןיא ןוא .רידנאמָאק םוצ ןפורעגסיורא םעצולּפ ןעמ טָאה ןדראנרעב
 עּפורג א גנוריּפשסיוא ןיא ןקישסיורא גנונעדרַאראפ א ןעמוקאב דָאװזוװ ןַיז טָאה
 עכעלטע ןָאט קעמש א ,טָאטש ןיא ןעמוקאבניירא ךיז ןענאטשעגרָאפ זיא'ס .ןשטנעמ
 ןעוועג זיא'ס .רעקסנאדג םעד ןוא רעניוו םעד .ןלאזקַאװ יד ייז ןשיווצ .ןטקעיבָא
 יד ןוא םינָאמיס ענעכַארּפשעגסיױא ערעייז טינ טציא ןבָאה ןטקעיבָא יד זא ,ןדלָאמעג
 ֿגנוריּפשסױא יד ,ןענַיור עקיסיוכרוד יז בילוצ ןרוטנַאק ערעייז ןריולראפ ןבָאה ןסאג
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 -רעטילימ עשישטַײד יד ןופ דנאטשאב םעד ןגעוו סעִידעי ןעגנערב טפראדאב טָאה
 ךיוא ןוא קראּפ-ןוװיטָאמָאקָאל םעד ןגעוו ,ןלאזקָאװ יד אב ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןלייט
 רעליוויצ רעד ראפ זַײּפש ןפראווּפָארא ןָאק עמ ּוװ ,רעצעלּפ ערעכיז ןריּפשסיױא
 ,גנורעקלעפאב

 ךעלטנירג ןעק סע רע ,עגארפ יד טבעוושעגכרוד טָאה דָאװזוו םעד רעביא ןעוו
 ןבָאה סָאװ ,ענעי ןופ ,טאדלָאס א רענייא טָאה ,עשראוו טָאטש רעד ןופ ןאלּפ םעד
 עשראוו ץנאג ןטלאה ןַײז טימ ןדראנרעב טנָאמרעד ,ריּפשסיױא ןיא ןייג ןדלָאמעג ךיז
 באטש ןיא טצעזעגרעביא טָאה דראנרעב רָאנ .עּפאמ א ףא יו ,עינָאלד רעד ףא
 -עג א אב טּפאכראפ סָאװרָאנ טָאה עמ סָאװ ,לעפאב ןעמייהעג א רידנאמָאק םענופ
 .רעציפָא ןשישטַײד םענעגנאפ

 ןא ןגעוו ןרָאװעג עריווועג זיא ןוא טרעקעגמוא ךיז טָאה דראנרעב ןעוו ןוא
 םעד טגיילעגרָאפ רע טָאה ,עשראוו ןייק טכאנאב ךיז טזָאל סָאװ ,עּפורג-ריּפשסיוא
 ,ןטיילגאב עּפורג יד רידנאמָאק

 ןופ -- .טגערפעג םיא רידנאמָאק רעד טָאה --- ?עשראוו ןיא ןצעמע טָאה ריא ---
 ...עטנעָאנ

 .זדלאה םעד ןָאטעג יירד א ,רעטמעלקראפ א יו ,דראנרעב טָאה --- ,כָאה ךיא ---
 ,דָיי א זיא דראנרעב זא ,טסּוװעג טָאה רע .טקוקעג םיא ףא טָאה רידנאמָאק רעד

 -לעפאב רעד טימ םענייניא טעטכינראפ ןשטַײד יד ןבָאה ָאטעג יד זא ,םעד ןגעוו
 ךיוא םיא וצ ןענַײז ָאטעג ןיא דנאטשפוא םעד ןגעוו .טסּוװעג ךיוא רע טָאה ,גנורעק
 -אטשראפ טָאה רע .ףָאס ןשיגארט ןַײז ןגעוו ךיוא ,ןעגנאלק עכעלריפסיוא ןעגנאגרעד
 -עג טינ רעבירעד םיא רע טָאה .ָאטשינ טציא עשראוו ןיא ןענַײז ןדַיי ןייק זא ,ןענ
 טָאה דראנרעב רָאנ .עשראוו ןיא רע טָאה ,ךעלטנגייא ,ןעמעוו ,ןגערפרעביא טלָאװ
 :קידנצעזרָאפ ,טגָאזעג ןיילא םיא ,ןטקיטשרעד א ןופ לָאק א טימ

 ןבלאה א ןופ םירָאװק ,רידנאמָאק רעוואכ ,עשראוו ןיא ךיא בָאה םירָאװק ---
 ,טניירפ עשיליוּפ ןוא רעלדנעטשפוא ןופ ןייבעג .ןדָיי ןָאילימ

 סָאװ ,ןעזעג טָאה רע .טגערפעג טינ טשינרָאג רעמ םיא טָאה רידנאמָאק רעד
 רעביא ןסָאגעגרעדנאנאפ ךיז ןוא ןגיוא ענַײז ןיא טנערבעג טָאה סע ןַײּפ א ראפ
 ;לסקא ןפא טנאה יד טגיילעגפורא םיא רע טָאה .םענָאּפ ןַײז

 ,..קיטכיזרָאפ רָאנ ...טוג --

 -נָא רעד טימ ןקינייראפ ךיז ףא רענאזיטראּפ ןעגנאגעג ןענַײז רעדלעוו יד ןופ
 ,יימרא רעקידנפַײרג

 ןופ סיורא ייז ןענַײז ,ךָאמ טימ ענעסקאוועגמורא יוװ ,עקידרעב ,ענעסקאווראפ
 טימ ןדָאלאב ןוא טַײקשיטאבעלאב רעייז ןיא טנאּפשעגנַײא ,ךעלביטשדרע ערעייז
 ןקיכליה טימ ןוא ףַײפעג ןכעליירפ טימ ןעגנאגעג ןענַײז ייז .ןלאנעסרא ערעייז
 יז ןוא רעדיל עטקנעבעגסיוא ןופ גנאזעג טימ םורא םעד טליפעגנָא ,רעדליּפעג
 .יימרא רעטיור רעקידנפַײרגנָא רעד ענָאטאמ א יוו טכארבעג
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 רעדנוזאב ןגיוצעג טָאה ,געט ענעי ןיא ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,דאירטָא ןא רענייא
 -יק ,טַײקטנּפָאװאב ןוא גנוריּפיקע ,גנוטאטשסיוא רעטוג ןַײז טימ טַײקמאזקרעמפוא
 יז סָאװ ,רעוועג שישטַײד ןגָארטעג ןבָאה דאירטָא םעד ןופ רענאזיטראפ עלא טאמ
 -יראב טנַאקעג ךיז טָאה זואהכעצ רעכעלגעוואב רעייז .עניוס םאב ןגָאלשעגּפָא ןבָאה
 ןבָאה סָאװ ,סנגָאװ יד ףא ןוא ,עשָאבלאה עשישטַײד ןטקעלּפמָאק עטוג טימ ןעמ
 "נָא ןבָאה ןטסישאפ יד סָאװ ,ןוורעסנָאק ןייק טלעפעג טינ ןבָאה ,ןטקודָארּפ טריפעג
 ,עּפָאריײא ןופ רעדנעל ענעדיישראפ ןיא טעוועבארעג

 א םענייא ןגעוו טרעהרעד קילעפוצ טָאה דאירטָא םענופ רידנאמָאק רעד ןעוו
 טָאה ,לסַײװ רעד וצ ןעגנאגעגוצ זיא סָאװ ,יימרא רעד ןיא וועַייוװאראק לארענעג
 ראטערקעס רעד ןעז םיא ליוו סע זא ,ןדלעמ לארענעג םעד לָאז עמ ,ןטעבעג רע
 ,ןיבָאלזענ םָאקטנגעג רעקסירב םענופ

 סעמכאמ --- ןטאנידרָאָאק ענַײז עלא יד טָא ןבעגעגנָא ןטסימוא טָאה ןיבָאלזענ
 ךעלקריוו זיא וועייוואראק לארענעג רעקיזָאד רעד זא ,םעד ןיא טַײקרעכיז טינ ןַײז
 יד טיובעג רע טָאה םענייניא םיא טימ סָאװ ,וועיײװאראק ליריק רעבלעז רעד
 ןופ סעלסעמ ןעצ ןגָאלשעגכרוד ךיז םענייגיא םיא טימ ,קסירב ןיא טכאמנטעווָאס
 ,ןלאפעג זיא גנוטסעפ יד ןעוו ,טכאנ רענעי ןיא טדיישעצ םיא טימ ךיז ןוא קסירב

 -יזרָאפ רעד ,ליריק ןַײז ןוא ,טסּוװעג טינ רע טָאה לארענעג םענופ ןעמָאנ םעד
 ןופ טַײצ רעד ראפ רעבָא .קינװָאקלָאּפ א ןעוועג זיא ,םָאקריפסיוא רעקסירב ןופ רעצ
 -עג טעגראהעג טינ זיא קינװָאקלָאּפ א ביוא --- ,טכארטעג ןיבָאלזענ טָאה --- ,גירק
 רעייז ןָאק'ס ןוא .לארענעג א רע טרעוו ,ןַײז וצ ףראדאב'ס יװ ךיז טגָאלש ןוא ןרָאװ
 ,ליריק זיא'ס זא ,ןַײז טוג

 סָאװ ,וועייוואראק לארענעג ןופ באטש ןיא טָאה טכאנרעדפא ןבלעז םעד ןיא
 טנאטוידא ןַײז ,עגארּפ טַײז רעטכער רעד ןופ לדלעוו בייהנָא םאב ןענופעג ךיז טָאה
 -עגרעביא טָאה רע יוװ ,םעד ךָאנ םיא וצ טדנעוועג ךיז לָאק ןיא גנוקידלושטנא טימ
 ;םינָאיניא עקיפיול יד ןבעג

 ,לארענעג רעוואכ ,גנודלעמ א ךָאנ טביולרעד ---
 .ןגיוא יד ןביוהעגפוא טָאה וועייוואראק
 רעקסירב םענופ ראטרעקעס רעד סורג א ןבעגרעביא ןטעבעג ךַײא טָאה סע --

 ,..םַאקטנגעג
 ;טנאטוידא םעד ןגָאלשעגרעביא טָאה לארענעג רעד
 | ?רעוו ,רעוו ---
 -סיורא ךעלקירדסיוא טָאה --- ,םָאקטנגעג רעקסירב םענופ ראטעדקעס רעד --

 :ןסירעגרעביא רעדיוו םיא טָאה לארענעג רעד רָאנ ,טנאטוידא רעד טדערעג
 ?ןיבָאלזענ ---
 ,טנאטוידא רעד טקיטעטשאב טָאה -- ,ךעלטקניּפ .יוזא --
 םיא טָאה רע .טנאטוידא םעד ןרעה טלָאװעג טינ רעמ ןיוש טָאה וועייוואראק

 ;טגערפעגרעביא רָאנ
 ?רע זיא ּווװ --
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 ,לארענעג רעוואכ ,יימרא רעד ןופ באטש ןיא --
 יד ןָאטעג רעטעלב א ,שיט ןפא ןוא רעגייז ןפא ןָאטעג קוק א טָאה וועייוואראק

 ;רעגייז ןפא ןָאטעג קוק א לָאמארעדיוו ןוא ןריּפאּפ
 ,ןישאמ יד ןעגנאלרעד ךַײלג טסייה ---

 טָאה םורא ָאש רעבלאה ןייא ןיא .טַײװ טינ ןעוועג זיא יימרא רעד ןופ באטש רעד
 סעָאט ןייק טָאה רע זא ,םעד ןיא ןגיײצרעביא ךיז טַיײקכעלגעמ יד טאהעג ןיבָאלזענ
 וועייוואראק ןעמוקעגנַירא זיא ,געוו ןטַײװ א ןופ יו ,רעטעּפָאסראפ א .טאהעג טינ
 טָאה ןעניבָאלזעג .רעוואכ ןַײז וצ טנעה יד טקערטשעגסיוא טַײװ רעד ןופ ךָאנ ןוא
 יז טניז ןופ רעסערג ןרָאװעג ךָאנ זיא וועַײװאראק זא ,טכאדעגסיוא רָאנ ךיז
 ,טדיישעצ ךיז ןבָאה

 -סיורא םיא טָאה רע יוװ ,םעדכָאנ ןגירשעגסיוא וועייוואראק טָאה -- ,ייגרעס --
 | !ןבעל רימ --- ,סמערָא ענַײז ןופ טזָאלעג

 ,ןיבָאלזענ טסירגעג קירוצ ךיז לכיימש ןגנערטש א טימ טָאה -- ,ןבעל רימ ---
 ,ןטסישאפ יד ןגָאלש ןוא --
 ,ייז ןגָאלש ןוא ---
 ,םָאקטנגעג רעקסירב םענופ ראטערקעס רעדיוו טסיב וד ןוא ---
 .ןעמונעגּפָארא טינ רענייק ךימ טָאה ןטסָאּפ ןקיזָאד םעד ןופ --
 רעקסירב ןופ רעציזרָאפ ןַײז טרעהעגפוא טינ עגער ןייא ןייק ךיוא בָאה ךיא ---

 ...םָאקריפסיוא

 רעמ ץלא ,טדערעג טָאה וועייוואראק רעמ סָאװ ןוא .טרעהעג םיא טָאה ןיבָאלזענ
 -נעטש ןַײז ןוא ליריק ןקידוועדייראב ןטוג םעד טנעקרעד םיא ןיא ןיבָאלזענ טָאה
 ,ןצעמע ראפ גרָאז עקיד

 א םיא ןּפיל עטכאמעגוצ טימ טאמיק יוזא ןוא ןָאטעג טכארט א טָאה ןיבָאלזענ
 :ןָאטעג גָאז

 ,ליריק ...םירָאװק ךאס א ךרוד ןייגכרוד ןעמוקסיוא טציא זדנוא טעװ סע --
 ןייק סָאװ ,עכלעזא ךרוד ןוא ,ןעמיס א ןבילבעג זיא ייז רעביא סָאװ ,עכלעזא ךרוד
 ןגעוו ןדייר וצ טַײצ יד טינ זיא טציא רעבָא ...ןבילבעג טינ ייז רעביא זיא ןעמיס
 ,דאירטָא ןַײמ ןגעוו ןטאראב ריד טימ טלָאװעג ךיז ךיא בָאה רעטציא .םעד

 ?רענאזיטראּפ ענייד ןגעוו ---

 ךַײלג ךיז ןענָאק ןוא טריּפיקע טכעלש טינ ןוא טנּפָאװאב טוג רעייז ןענַײז ייז --
 יידעק ,לָאמאפא טגיילעגסיוא ץלא ןיבָאלזענ טָאה -- ,יימרא רעד ןיא ןסיגנַיירא
 ,וטסניימ יו זיא -- .ןלאטעד ןגעוו ןגערפרעביא ןרָאּפשראפ םיא לָאז וועַיײװאראק
 ?ליריק

 טָאה'ס .ןעניבָאלזענ טימ ןקיטעזנָא טנָאקעג טינ ץלא ךָאנ ךיז טָאה וועייוואראק
 קידנעעזרעד ,טָאה רע .םינָאיניא-טכאלש ןגעוו ןדייר טלָאװעג טינ ךָאנ םיא ךיז
 ,גירק רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןעוו ,געט ענעי ןיא טנָאמרעד ךיז ,ןעניבָאלזענ
 -יבָאלזענ אב זא ,קידנליפ רָאנ .רעַײפ ןיא ןָאטעג ףוא בייה א ךיז טָאה קסירב ןעוו
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 טנגונאב ךיז רע טָאה ,גנוטכיר רעכעלכאז רעמ א ןיא ןעקנאדעג יד טציא ןעייג ןענ
 ָאש רעטצעל רעד ןופ גנושארעביא רעד טימ זיולב

 ,םיטש אוא טימ ןוא טנאטוידא רעד ןַײרא טייג סע יו ,סעּפע טסייטשראפ --
 םענופ ראטערקעס רעד ,לארעגעג רעוואכ, :טקידלושראפ סעּפע ןיא ךיז טלָאװ רע יו
 א טימ יוװ ןוא ?ראטערקעס רעכלעוו ?ראטערקעס רעסָאװ .?םָאקטנגעג רעקסירב
 ,טפלעה רעד ףא רָאי ריפ טלא ןָאטעג טלאפשעצ א ךַײלג רימ סע טָאה ץילב

 טעװ םינָאיניא עכעלכאז וצ ןייגרעבירא ךַײלג זא ,ןעגאטשראפ טָאה ןיבָאלזענ
 ןגעוו ץלא טגיילעגסיורא רע טָאה .סערדא רעד טינ זיאס ,ןבעגנַײא טינ םיא ךיז
 יױרפ ןַײז ןטלאהעגפוא ךיז טָאה ייז אב סָאװ ,ןרעטלע יד ןגעוו ןוא עכָאּפשימ ןַײז
 ,רעטעדנוווראפ א עוקסָאמ ןייק ןגיולפעג לָאמ ייווצ זיא ןיילא רע וא ,רעדניק יד טימ
 םָארא ,טעז וועייוואראק יװ ,זיא ץלא זא ןוא טרירעּפָא לָאמ ייווצ םיא טָאה עמ זא
 ,טנידראפ רע טָאה ןעגנוניולאב זא ןוא .ןשטניוו טינ ךיז ןעמ ןָאק רעסעב זא ,יוזא
 רע טָאה דלאוו ןיא זא ?ןלייצרעד םיא רע לָאז ךָאנ סָאװ .ןיילא וועַײוװאראק טעז סָאד
 -ףוי עליווװ טימ ..ָאטעג רעד ןופ רענאזיטראּפ עשידִיי טימ ןעגנודניבראפ טאהעג
 ,עקסנאימעדָאמסָאק עיִאז וצ ןכַײלגראפ ךיז ןענָאק סָאװ ,ךעלדיימ טימ ןוא ןעג

 א רעירפ רימ ןלעװ רעשפע ?ליריק ,ןלייצרעד ריד ךיא לָאז ךָאנ סָאװ ,ונ --
 ?רענאזיטראפ ענַײמ ןגעוו ןָאט טכארט

 ףיז טָאה --- ,רענאזיטראפ ענַײד ןגעװ ןטכארטאב ָאד רימ ןענָאק סָאװ --
 טעוו ,רידנאמָאק-טּפיוה םוצ ןייגנַײרא ןרימ -- ,וועייוואראק ןפורעגנָא שיטאבעלאב
 ,םוק .ייז טימ ןָאט טגעמָאמ ןקיטציא ןיא ןָאק רע סָאװ ,ןעז רע

 ןיבָאלזעג ןָאטעג זָאל א טַײקנדירפוצ טימ ךיז טָאה -- ,ךיא ייטשראפ סָאד טָא --
 ,ןוועייוװאראק ךָאנ

 רימ וטסעוװ געוו ןפא ןוא -- ,טרעזאכעגרעביא וועַײװאראק טָאה -- ,םוק --
 עלא .ףונביוא ןעוועג ז"א לימרא רעד ןיא טעברא רעזדנוא .דלאוו ןַײד ןגעוו ןלייצרעד
 ןבָאה רימ .רעמייב יד ןשיווצ טלעטשראפ ןעוועג זיא עגַײד ןוא .ןעז טנָאקעג יז ןבָאה
 טָאה ריא זא ,ךַײא ןגעו ןעמ טגָאז ןגָאז ןוא .ןעזעג טינ רעבָא .טליפעג רָאנ יז
 צג טיג ןקיור ןייק גָאט ןייא ןייק ןשטַײד יד טָאה ריא זא .רעדנּוװ ןזיוואב ןטרָאד
 ,ןבעג

 ןבָאװ עבלעז סָאד .רענאזיטראפ םוטעמוא ןעוט ,ךעלטנגייא ,סָאד טָא ,ונ --
 ...רעדלעוו עלא ןיא רענאזיטראּפ עלא ןָאטעג

 "רעד סעּפע ןיא ךיז טלָאװ רע יוװ ,וועייוװאראק ןָאטעג ּפאכ א ךיז טָאה -- ןָאי --
 ךיז טָאה עקנאזיטראפ א ענייא זא ,גנאלק א ןעגנאגעגכרוד זיא זדנוא אב -- .טנַאמ
 ?עסַײמ עטכארטעגסיוא ןא יצ טקאפ א עקאט זיא סָאד .ףעש םעד טגיילעגקעווא ןוא ָאפאטסעג רעוועשראוו רעד ןיא גָאט ןלעה ןטימניא ןסירעגנילרא

 ,ליריק ,טקאפ א ,טקאפ א --
 ?ץקנאזיטראפ יד ,ןעוועג יז זיא רעוו ןוא --
 א ָאי ,טסליוו וד ביוא ,דלאב ןיוש זיא'ס .רעוועג ןבעגעג ריא בָאה ךיא ןוא ,דלאוו ןיא רימ אב ןעוועג לָאמ ןייא טיג זיא יז .ָאטעג רעד ןופ לדיימ שידִיי א --
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 -רעבירא טגעלפ יז ,טלא רָאי ןצנַײנ .ּפעצ עדנַאלב-לעה ייווצ טימ לדיימ א .עדנעגעל
 רעד ףא טריריּפסנַאקראפ ןעוועג יז זיא ןיילא .דלאוו ןיא ָאטעג ןופ ןשטנעמ ןריפ
 ,טַײז רעשירא

 ?טבעל יז --
 ,טינרָאג ןעמ טסייוו טציא .טבעלעג יז טָאה ָאטעג ןיא דנאטשפוא ןזיב --
 --- .וועייוואראק ןָאטעג גָאז א גנורעדנוװאב טימ טָאה -- ,עדנעגעל א עקאט --

 ,םעד ךָאנ זא ,ךיז טקיש ?ןבילבעג טינ רענייק קידעבעל זיא דנאטשפוא םענופ ןוא
 ?טעוועטארעג ךיז ןבָאה טינ רענייק לָאז ,ןגָאלשעג שידלעה יוזא ךיז ןבָאה ייז יו
 ,..סעדייא ןא שטָאכ

 ;ןָאטעג טכארט א טָאה ןיבָאלזענ
 -ייז סָאװ ,יד זיולב טעוועטארעג ךיז ןבָאה ,ןענעכער ןעמ ףראד ,טנורג ןיא --

 ,יד טָא .רָאי ןטסקיסַײרד-ןוא-ןַײנ ןיא זדנוא וצ ץענערג יד ןעגנאגעגרעבירא ןענ
 לייט א סָאװ .טקיטפעשאב סָאמ רעסיוועג א ןיא ךיז עדייב רימ ןבָאה ייז טימ סָאװ
 | ,לארוא ףא טקישעגקעווא רימ ןבָאה ייז ןופ

 -לעה יד טימ לדיימ עקירָאינצנַײנ סָאד ןענאטשעג זיא ןגיוא סוועייוואראק ראפ
 ןעיירפאב טנָאקעג טינ ךיז טָאה רע -- ,עדנעגעל א ןופ יו ךעלקריוו ,ּפעצ-עדנָאלב
 קינייװ זא ,טכארטעג ןוא טאטנדלעה ןכעלנייוועגרעסיוא ריא ןגעוו קנאדעג םעד ןופ
 -בלאה ,עטרעטאמראפ ,ענעכַארבעצ עקיזָאד יד ןיא זא ,טכיילגעג טלָאװ סע רעוו
 ןאראפ ךָאנ זיא ,1929 ןיא קסירב ןיא ןעזעג טָאה רע סָאװ ,ןשטנעמ עקיטסנעּפשעג
 ןעוו ,טביילגעג טינ ךיוא ןיילא סע טלָאװ רע ...טפארק עכעלנייוועגרעסיוא אזא
 ,..טינ םיא סע טלייצרעד ןיבָאלזענ

 םעד טימ לאפ םעד טצאשענּפָא סָאמ רעדנא ןא טימ ןצנאגניא רעטציא טָאה רע
 םיטיילּפ יד טימ ןרָאפעג זיא סָאװ ,ןבלעז םעד --- ןליוּפ ןופ רעיימראטיור ןשידִיי
 וצ ןפורעגנָא ךיז טָאה רע .לייט ןיא םיא אב ךָאנרעד ןעוועג זיא ןוא לארוא ףא
 :ןעניבָאלזענ

 ךיז ןגיוט ייז זא ,ןזיוואב ןבָאה ,טעוועטארעג ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ךיוא ,ָאי --
 ..ןטאדלָאס עטכעלש ןייק טינ ראפ ךיוא רָאנ ,רעבערגדרע עטוג ראפ רָאנ טינ סיוא
 ...דנאטשפוא םאב ןגָאלשעג טוג ךיז ןבָאה ייז סָאװראפ ,ךעלדנעטשראפ טרעוו סע
 טקא ןכעלנייועגרעסיוא אזא ףא ןעוועג קיייפ זיא לדיימ קירָאינצנײנ א סָאװראפ

 | ייעמָאקעג ןופ
 לוויטש יד ןופ טּפאלקעגּפָא טָאה וועייוואראק .באטש םוצ ןעגנאגעגוצ ןעניַיז ייז

 ;ןפורעגנָא ךיז ןוא יינש םעד
 יז טימ ןבָאה רימ סָאװ ,יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןלייט ענַײמ ןיא רימ אב --=

 רעלארוא םעד רעביא רעטקיטכעמלופאב רעד .ייגרעס ,קסירב ןיא ןפָארטעג ךיז
 רעד ןופ טאדלָאס א .ןעזעג םיא טסָאה ,רעכָאב רעקיטפערק א ?טסקנעדעג ...ןָאלעשע
 ,..יימרא רעשיליוּפ רענעזעוועג

 ,ןיבָאלזענ ןענָאמרעד טווּורּפעג ךיז טָאה -- ?ונ ,ונ ---
 .ןדאיראנ עראנילּפיצסיד סקעז טּפאכעג רימ אב רע טָאה --
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 ,ןיבָאלזענ ןענאטשראפ טינ טָאה --- ?רָאג סָאד ---
 עג זיאס סָאװ ,ץלא ןעגיבָאלזענ ןלייצרעד ןזיוואב טינ ןיוש טָאה וועייוואראק

 "טעגוצ רָאנ טָאה רע ,ןדאיראנ עראנילּפיצסיד סקעז עקיזָאד יד טימ ןדנובראפ ןעוו
 ;טקיוװקעג ךיז טלַאװ רע יוװ ,קורדסיוא אזא טימ ןבעג

 "ייטראפ ייז ןבָאה ןעיירדניא ...בייל א יוװ ,ןגָאלשעג ךיז ןוא ,גנוי רעליווװ א --
 "שנ ןעמ טָאה םיא ..,ןטיבעגמוא ייז טָאה עמ זיב ...געט עכעלטע ייראטאב א טקיד
 ,ּפיז א יוװ בייל שצנאג סָאד ,ןַיײזטסווואב ןָא טכארב

 ןיא לאזקָאװ רעקסנאדג םוצ ריּפשסיוא ןיא קעווא דראנרעב זיא טייצ רענעי ןיא
 ,לסַײװ רעד אב יוזא קידנעייטש .טכאנ"ראוונאי עקיטסָארפ א ןעוועג זיא'ס .עשראוו
 ןפא -- סעווַא-רעוװייק ףא ,רעטשרע רעד ,רע טייג רעטציא זא ,טכארטעג רע טָאה
 רעוועשראוו ןָאילימ ןבלאה א ןופ רעווייק ןפא ,ָאטעג רעוועשראוו רעד ןופ רעווייק
 ,.,ןדלל

 רעוערָאכ רעד ןיא ןייגניירא טינ טעװ רע עליפא ביוא :טנכערעגסיוא טָאה רע
 עבאגפוא-ריפשסיוא יד יו ,לאזקָאװ רעקסנאדג םאב ןעניפעג ךיז זיולב רָאנ ,ָאטעג
 ?ָאטעג ןיא ןַײז טינ ןעד רע טעוו -- ,םיא טעטכילפראפ

 ןטּכענ טשרע טלָאװ רע יו טקנוּפ ,לאזקָאװ רעקסנאדג םעד ןעזעג טָאה דראנרעב
 ָאנ רעד טימ ןָאטעג יירד א עליפא טָאה רע .םיא ןופ ןרָאפעגּפָא

 ,לאוקָאװ ןייק טינ ,עלָאדַאטס א --
 ןיירא ךיז ןסיג סָאװ ,ןסאג יד ןָא ךיז ןבייה לאזקָאװ ןקיזָאד םעד ןופ דָארג רָאנ

 ,ָאטעג ןיא
 ווָאנארומ יוװ ,טעז דראנרעב .ווָאנאדומ ןָא ךיז טבייה לאזקָאװ םענופ טייװ טינ

 ירעדאב רעטרעגלאוועגמוא אזא יו ,לאזקָאװ רעקסנאדג םענופ טיורא ךיז טסַײר
 -אנ יד וצ ּפָארא ךיז ןזָאל ייז .עשנעג יד טימ טייג סענייכשיב ,לצרָאװ רעקידרע
 טציא ןטרָאד זיא ץלא רָאנ .דזאיעשפ ןיא טאמיק ןַיירא ךיז ןסיג ןוא סעקוועיל
 יד ןופ זָאלג סָאד ןכַארבעגסױא ןבָאה ןעגנוניוװ רעטנזיוט רעקילדנעצ .ךָארב ןיא
 םעד ןיא טשטילגעגסיוא רעזייה יד ךיז ןנָאה ךָאנרעד ,לאג ענירג יד יו ,רעטצנעפ
 רעקיטש .עסאמ ןייא ןיא םעד טימ טשימעגסיוא ךיז ןוא ןלאפעגמוא ןיילא ןוא ךָארב
 שצנאג ,רעוייה רעטנזיוט ןופ לגיצ ,לגיצ ןוא ןסלער ענעגיובעגסיוא ןוא טנעוו
 זיא'ס .ךןָארב ןיא ןוא ביוטש ןיא ןטָאשעצ טגיל ץלא סָאד .רעזַײה ןופ לגיצ גרעב
 םעד ןעז טינ גָאט רעקיטכיל רעד לָאז ,טקעדעגוצ ייז טָאה יינש רעד סָאװ ,טוג
 ,ןברוכ

 "צג רעריּפשסיױא עּפורג רעד טימ םענייניא דראנרעב זיא טאלאכ ןסייוו א ןיא
 יד ןעזעגנַא ךיז טָאה טַײװ רעד ןופ .לסייװ רענעריורפראפ רעד רעביא ןעגנאג
 טימ ןעגנאהעגּפָארא ךיוא זיא יז ,ַײמ ןטירד םענופ ןעמָאנ ןפא קירב ענעסירעגפוא
 טלָאװ יז יח ךַײלג ,זייא םענעסירעגפוא םעד רעביא ןבלעוועג ענרעזייא עריא
 לָאז יז ,ןיײא םעניא ןָא ךיז יז טלאה ןטכעלפעג ענרעזַײא יד טימ ןוא ,ןכָארבעג
 ,קעד ןפא ּפָארא טינ ןצנאגניא
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 ,לסייוװ רעקיטכאנאב רעד ףא ןדייוועגניא ענעסירעגפוא ענַײז ןגיל םאזיורג
 ,רעקיטשכַארב ענרעזַײא יד טָא וצ טנעָאנ ןייגוצ לָאז רעצעמע ןעוו זא ,ךעלגעמ
 ןקידנעַאגיש טימ ןַײרא טכאנ רעד ןיא ןָאטעג עיָאװ א ןוא ןביוהעגפוא ךיז יז ןטלָאװ

 ,רָאי עטעווָאקראפ ריפ ךיז ןיא ןטלאהעגנַײא ןבָאה ייז סָאװ ,קעטייוו !
 -יּפשסיױא יד ןָאטעגנָא ןעוועג ןענייז ייז ןיא סָאװ ,ןטאלאכ יד ןופ טַײקסַײװ יד

 רענעריורפראפ רעד ןופ טַײקסַײװ רעקיינש רעד טימ ןסָאגעגפיונוצ ךיז טָאה ,רער
 ןוא קירב ענעסירעגפוא יד זיולב .יינש ןיא טליהעגנַײא ןעוועג זיא ץלא .לסַײװ
 םעד ךיז ףא ןגילנַײא טזָאלעג טינ ןבָאה ןדייוועגניא ענרעזַײא עטצאלפעג עריא
 -- לסַײװ רעד רעביא ןגיל טלָאװעג ןבָאה ייז ,ןסימשעגּפָארא םיא ןבָאה ייז ,יינש
 יז ,ןלױּפ ןטעדנוװראפ ןוא םענעסירעגפוא םעד ןופ קעטייוו רעד יװ ,עצראווש
 םענייק ןופ ,קידרעדנּוװזיײב ןוא טעקאנ ָאייוזא טָא ,ןליהנַײא טזָאלעג טינ ךיז ןבָאה
 ,קילגמוא םעד רעסיוא ,טריראב טינ

 ןעזעגנַײא ךָארבנזַײא םענופ טייקטקיטשרעד רעליוה רעד ןיא טָאה דראנרעב
 :ּפָאק ןטימ טלקַאשעג ןיילא ךיז וצ טָאה רע .טיײקידנעװטיױנ עשילָאבמיס עסיוועג א

 ּוװ ,רעדנעל עלא ןופ ןוא עּפָאריײא ןופ ,ןליוּפ ןופ לָאבמיס רעד זיא סָאד טָא --
 ןופ ןבייהפוא ייז יימרא עטיור יד טייג טציא .ןעגנאגעגכרודא ןענַײז ןטסישאפ יד
 ,שא םעד ןופ ,ךָארב םעד ןופ ,דרע רעד

 ייגש רעביא טינ זא ,ןדראנרעב ןטכאדסיוא ןעמונעג ךיז טָאה לָאמאטימ ןוא
 רָאנ ,לינש טימ טינ טקעדאב ןענַײז ןליוּפ ןופ ןדנּוװ יד .שא רעביא רָאנ ,רע טייג
 ,שא טימ ןטָאשאב

 ,לסַײװ גערב ןטייווצ םוצ טקורעג רעריּפשסיױא עפורג יד ךיז טָאה זיײוװכעלסיב
 ןבָאה רעריּפשסיױא יד .טַײז רעד ןופ טקוקעג ןיוש טָאה קירב ענעסירעגפוא יד
 ,טכאוואב ןעוועג טינ םענייק ןופ יז זיא לייט ןקיזָאד םעד ןיא .טָאטש יד ןטָארטאב
 -מוא עלַײװ רעדעי ךיז ייז ןבָאה ךָאד .יירפ ןעגנאגעג רעריּפשסױא יד ןענייז ָאד
 רעבָא .ראפעג ןייק טינ ָאד ץעגרע טעָארד יצ ,ןטַײז יד ןיא ןוא ןטניה ףא טקוקעג
 טָאה טניוו רעד סָאװ ,יינש ןרעביא טירט ערעייז ןופ לּפמעטש רעכייוו רעד יו רעמ
 | .ןעזעג טינ טשינרָאג ךיז טָאה ,ןזָאלבעגנָא

 ,טניוו א טימ םענייניא טלעק עקידַײנש א טגָאיעגכָאנ ייז טָאה לסייוו רעד ןופ
 טינ ךיז ,ןעַײה טינ ךיז ןלָאז ייז ,ייז טסיוטש טניוו רעד זא ,טכאדעג ךיז טָאה סע
 טימ ענייא ענעטכָאלפעגרעביא ,ןענייז ןסאג יד ,ןקוקמורא טינ ךיז ןוא ןלעטשּפָא
 םינָאמיס עלא טימ עטעוועבאראב ןוא עטעגראהרעד יוװ ןגעלעג ,רערעדנא רעד
 ןבילבעג זיא ריטנעיירָא-טּפױה רעד ,טרענימראפ ךיז ןבָאה ןריטנעירָא יד .דרָאמ ןופ
 יד ןיא ןרעטנָאלּפ ךיז ןביױהעגנָא ןבָאה רעריּפשסיױא יד ןעוו ןוא .לסַײוװ יד ךָאד
 וצ ןבָאה ייז ןיהּוװ ,טסּוװעג טינ ןוא ,סעוורוכ רעקיטש עטלַײבעצ ענעּפָאלעגפוא
 ןופ ןוא לסַײװ רעד וצ םענָאּפ ןטימ טעווערעקעגסיוא ךיז ייז ןבָאה ,רעטַײװ ןייג
 ,גנוטכיר עקיטיינ יד ןוא געוו םעד טקרעמעגנָא לָאמארעדיוו ןטרָאד

 ףראד ,לאזקָאװ רעקסנאדג םוצ ןייג ליוו עמ ביוא זא ,טסּוװעג טָאה דראנרעב
 עקירעביא יד ןָאטעג קנּוװ א טָאה רע .סקניל ןעמענ קירב טַײז רעד ןופ ךיז ןעמ
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 ךָארב ךעלגרעב עטיינשראפ רעביא ןרעטעלק ןעמונעג טָאה עמ ןוא ,רעריּפשסיױא
 ןבָאה ייז .טרעטשעג טינרָאג ייז טָאה טציא .עיניל רעכַײלג א טול -- לגיצ ןוא
 -עקס ןוא ךעלגרעב ,ןלאטראווק ןייגמורא ןוא ןגָאר ןייק ךרוד ןייג טפראדאב טינ
 ,ריפ עלא ףא --- זיײװרעטרע ,ןרעטעלק רָאנ סיוכרוד ,ןטעל

 א ןופ ןעּפָאס א וצ סכעלנע סעּפע טרעהרעד טָאה רעריּפשסױא יד ןופ רענייא
 -נָא ןבָאה עלא .עקירעביא יד םאזקרעמפוא טכאמעג ךַײלג טָאה רע .וויטָאמָאקָאל
 ךיז טָאה ןעּפָאס עקיזָאד סָאד ןענאוונופ ,םעד טיול ןוא ,רעהעג סָאד טגנערטשעג
 ,ןזיוועגסיורא ךיז טָאה סע .געוו םעד טצעזעגרָאפ רעריּפשסיױא יד ןבָאה ,ןגָארטעג
 ןוא לאזקָאװ רעקטנאדג םעד םורא טיירדעג טַײצ קיטש א ןיוש ךיז ןבָאה ייז זא
 ןופ רענייא רעדעי ןוא ,ןטָאשעצ ךיז ייז ןבָאה טלמעד .םעד ןגעוו טסּוװעג טינ ןיילא
 -יּפשסיוא ןַײז ןריפ טרעטשעגמוא ןענָאק לָאז רע ,עיציזָאּפ אזא ןעמונראפ טָאה ייז
 ראפ ןעניד ןענָאק םיא עיציזָאּפ עקיזָאד יד לָאז ,ןַײז קיטיינ טעוו'ס ביוא ,ןוא גנור
 -לאוועגנָא יד ןשיוצ .ןבָארג-טכאלש א ראפ ,לאפ ןטסגרע ןיא ,ןוא שינעטלעהאב א
 .רעווש ןעוועג טינ עיציזָאּפ אזא ךיז ןפאש זיא סעוורוכ ןוא רעקיטשכָארב עטרעג

 ,גוצטכארפ א אב ךיז ןערָאּפ ןשטַײד עכעלטע יװ ,טקרעמאב טָאה דראנרעב
 יז ,סענָאגאוו יד ייז ןדָאל ,סעליישטאפ טימ ענעדנובעגמורא ןוא עגעריורפרעד
 רעטנוא ןופ ןפָאלעג ןענַײז סָאװ ,ןטאדלָאס יד ןיא טנַאמרעד לסיב א ןיוש ןבָאה
 ןשיווצ סעקערטש עלָאמש יד ףא .דארגנילאטס רעטנוא ןבילבעג ןענַײז ןוא עװקסָאמ
 ןוא סענימ טימ סנטסאק זַײװנסָאטס טרעגלאוועגנָא ןגעלעג ןענַײז סעיניל-ןאב יד
 ןייגקעווא םוצ עטיירג רעדָא ןענאטשעג ןענַײז ןגעוו-וורעזער יד ףא .ןדאיראנס
 סָאװ ,ןגעו ץענ עצנאג יד .ןעקנאט טימ ןענַאלעשע ענעמוקעגנָא סָאװרָאנ רעדָא
 טימ טּפָארּפראפ ןעוועג זיא ,לאזקָאװ רעקסנאדג םעניא ןסָאגעגנײרא ךיז ןבָאה
 .ןענָאלעשע

 יד קידנטכאבָאאב ,ןָאטעג טכארט א דראנרעב טָאה -- ,ביור ,סיוא טזַײװ ---
 ,ייז ןריפ עשראוו ןופ סטוג-ןוא-בָאה עטצעל סָאד -- ,סעיניל-ןאב עטציילפראפ
 ,ןעגייז ןוויטָאמָאקָאל יד .טינ ןעמ טעז ןוויטָאמָאקָאל ןייק .סיורא ,ךעלניישראוו
 ןופ ןריפסיורא ןזייוװאב ךָאד ןפראד ייז .עיצאטאולּפסקע רעד ןיא עלא ,סיוא טוַײװ
 "עג סָאד ןוא .געוו ןייא יװ טינ רעמ ןיוש ןבָאה ייז ןוא .קעטנָאיאמ אזא עשראוו
 ?ןעקנאט יד ?רעוו

 טימ ןוא ביור םעד טימ טציא ךיז ןקיטש ייז זא ,ןענאטשראפ טָאה דראנרעב
 .ןבעג טינ עצייא ןייק םעד טימ ךיז ןענָאק ןוא רעוועג םעד

 ןעוו --- ,קנאדעג א ןפָאלעגכרוד םיא זיא -- ,עמכָאכ א ןעוועג טלָאװ'ס --
 ,געוו ןטצעל םעד ּפָא ייז טדיינש עמ ןוא עריווועג סָאד ןרעוו ערעזדנוא

 -ראפ לָאמאטימ ןענַײז ,רעירפ טקרעמאב טָאה רע סָאװ ,ןשטייד עכעלטע יד
 ,ןרָאװעג ןדנוווש

 ,טקרעמאב םיא טָאה'מ זא -- ,ןָאטעג טכארט א רע טָאה -- ,סע טסייה --
 -וצ ןזָאל ןיוש ךיז ןלָאז רעריּפשסיױא יד ןופ ייווצ זא ,ןליופאב ךַײלג טָאה רע
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 -עביא יד טימ רע ןוא ,ןעמוקאב ָאד לַײװרעד ןבָאה ייז סָאװ ,סעידעי יד טימ קיר
 ,גנוריּפשסיוא יד רעטַײװ ןריפ ןבַײלב ןלעוו עקיר

 ,יינש ןפא ןָאטעג גייל א ךיז רעריּפשסױא ייווצ ןבָאה ,םעטָא םעד טעייטראפ

 ךַײלג ןבָאה עקירעביא יד טימ דראנרעב ןוא .ןעמיווש טזָאלעג ךיז ןטלָאװ ייז יו
 .סעיציזָאּפ ערעייז ןטיבעגרעביא

 -עגמוא ךיז ןבָאה ןטאדלָאס יד ,למוט א טרעהרעד לָאמארעדיוו ךיז טָאה'ס

 .טלדיזעג סעּפע ראפ ךיז ןבָאה ןוא ייווצ יו ןעוועג טינ רעמ ןענַײז ייז .טרעק

 ,טעדאּפעג ןבָאה ייז ןכלעוו םורא ,ןָאלעשע רעד .טרעהעגנַײא ךיז טָאה דראנרעב

 .וויטָאמָאקָאל ןייק ןבעגעג טינ םיא טָאה עמ רָאנ ,ןייגּפָא טפראדעג ,סיוא טזַײװ ,טָאה

 יו ,ןענאטשעג ייז ןענַײז טציא .סענאדָאמעשט עסיורג טּפעלשעג ייז ןבָאה עדייב

 -ןאב ןָא ןרָאפ ראפ ןפרָאװעגּפָארא טָאה גוצ א סָאװ ,ןרישזאסאּפ עטקיטעּפשראפ

 ,גוצ רעדנא ןא ןעמענפורא ייז טעוװ רעשפע ,ןטראוו יז ןוא ןטעליב

 -עגנַײא ,ענעריורפראפ ,ןענאטשעג ייז ןענַײז עיניל-וורעזער רעקיטַײז א ףא

 יד ןיא ןגיוא עשיוויינג-ןקָארשרעד יד טימ ןגױזעגנַײא ,סערדלָאק ןיא עטלקיוו

 ןקיטַײז ןפא ,ןָאלעשע ןקיזָאד םעד ףא ,ָאד .ייז טימ ןגרָאװעג ךיז ןוא ,סענאדָאמעשט

 םעד טימ ןּפאכפורא ךיז טונימ רעטצעל רעד ןיא טפָאהעג ייז ןבָאה ,געוו-וורעזער

 ,גירק םעד ןופ טרָאּפשעגּפָא ןבָאה יז סָאװ ,סטוָנ לסיב

 יד טימ ןָאטעג עַײק א רענייא טָאה -- ,גוצ רעדנא ןא ףא ןייג ףראד עמ --

 -לָאב יד אב ןבַײלב ךעלגַײשראוו ןיוש טעװ רעד -- ,סעלסאי ענעריורפראפ

 ,סעקיוועש
 טקיוראב םיא טָאה -- ,ןקרעמאב ךַײלג ךיד ןעמ טעװ גוצ רעדנא ןא ףא --

 יד אב ןבַײלב טינ ןוא ןילרעב ןייק ןרָאפ טינ ןיוש וטסעװ ןאד --- ,רעטייווצ רעד

 ןאד -- ,דרע רעד ףא רעגניפ ןטימ ןָאטעג זַײװ א טָאה רע --- ,סעקיװעשלָאב

 .רעגיה א וטסבַײלב
 ,טניוו םענופ טסערּפעגמורא ןוא ןסָאגעגסױא ןעוועג יז ףא ןענַײז סערדלָאק יד

 יו ןענאטשעג ייז ןענַײז יוזא טָא .רעסאוו ןופ סיורא סָאװרָאנ ןטלָאװ ייז יו טקנופ

 ןוא ןעגנילשנַײא ייז לָאז סָאװ ,ערָאנ א טכוזעג ןוא סערושטש עקיסיפייווצ עסיורג

 לסיב ןטימ -- סענאדָאמעשט עטעוועבארעגנָא יד טימ רעבַײװ יד וצ ןעגנערב ייז

 ,טיפָארּפ-עמָאכלימ
 רעדיװ רעטשרע רעד טָאה -- ,"ףמאק ןַײמ, ןצנאג םעד ןופ וטסָאה סָאד טָא --

 רָאי טכא ןוא גירק רָאי ריפ .ץלא ןוא --- .ןאדָאמעשט ןפא קידנזַײװ ,ןָאטעג גָאז א

 ןבַײלב ןָאק עמ .ןגָארטרעד טינ םייהא ךיוא וטסעוװ סָאד ןוא ,גנוגעוואב רעד ןיא

 ?אה ,וטסגָאז ,עגיה
 וצ טנאה רעד טימ ןָאטעג זַיװ א רעטייווצ רעד םיא טָאה -- ,ךיז ווּורּפ ---

 -- .ןרעוו טקישענּפָא ףא ןסנאש רעמ טאהעג ןבָאה ןענָאלעשע יד ּוװ ,טרָא םענעי

 ,ָאד ןטראוו לעוװ ךיא
 זיא'ס :ןטלאהאבראפ ןגעלעג זיא רע ּוװ ,טרָא ןַײז ןופ ןעזעג ייז טָאה דראנרעב

 ,קנאדעג א ןעגנאגעגפוא םיא
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 טינ ךיז ןענָאק ןוא גוצ א ףא ָאד ןטראוו סָאװ ,ןרישזאסאּפ ייווצ ָא-יד טָא --
 ..סעָאציױה יד ייז טרָאּפשראפ עמ ןעוו ,עלווא ןייק ןעוועג טינ טלָאװ ,ןטראוורעד

 יד רעביא ןָאט עשודנָאלב א ,ָאטעג ןיא ןײגּפָארא ךָאנ עיידעב טאהעג טָאה רע
 ,עקידעבעל יד טימ טינ ביוא ,טרָאד ןַײז ָאש עכעלטע שטָאכ ןוא סעוורוכ עקיליײה
 א ןעמענ וצ טַײקכעלגעמ א ןעזרעד טָאה רע ןעוו רָאנ ...סנטָאש ערעייז טימ זיא
 עקירעביא יד טימ םעד ןגעוו ןפרָאװעגרעביא ךַײלג ךיז רע טָאה ,גנוצ ןקידעבעל
 .םיא ןופ טַײװ טינ ןעוועג ןענַײז סָאװ ,רעריּפשסױא

 רעריּפשסיוא יד ןופ רענייא טָאה --- ?ייווצ טימ ןּפעלש ךָאנ ךיז סָאװ ֹוצ --
 טע'מ ...סנטילש ןייק ףא טינ ָאד טרָאפ עמ -- .ןדראנרעב טכאמעג םאזקרעמפוא
 ..ןקור ןפא ןגָארט ןפראד יז

 ,סענאדָאמעשט עדייב טימ ָאד ןזָאל םענייא רימ ןלעוו ---
 -ראפ ףא סעּפע ןוא טיירגעג טינ ךיז רעריּפשסיױא יד ןבָאה עיצארעּפָא אזא וצ

 טלײטעגּפָא קידנגיל ןוא ,ןעמונעגטימ טינ ךיז טימ ייז ןבָאה רעלַײמ יד ןּפָאטש
 ןבָאה ,רערעדנא רעד זיב עוורוכ ןייא ןופ יו ,עקערטש א ףא ןרעדנא םענופ רענייא
 ,גנוטאראב עכעלכאז עצרוק א טריפעגכרוד עקערטש א ףא יוזא יז

 םעד ,סענאדָאמעשט ייווצ יד טימ ןקעדוצ םיא ןוא .ןעמענּפָארא םענייא --
 ,ךיז טימ ןעמענ ןרעדנא

 ?ליומ סָאד ןסילשראפ םיא רימ ןלעוו סָאװ טימ --
 עכָאפ א ןוא עשטענָא ןא טלקיװעגּפָא ,קילָאװ א טּפעלשעגּפָארא טָאה רענייא

 ;טייװ רעד ןופ ריא טימ ןָאטעג
 !אטָאסארק --
 ;לעניש ןַיז ןופ ענעשעק א ןסירעגסיוא טָאה רעטייווצ רעד
 ,סענעשעק ביל ןבָאה ייז ,רעטאקילעד ןַײז טעװ יוזא --
 ,טקידנעעג ךיז טָאה סעוורוכ ריפ ןופ עקערטש רעד ףא גנוטאראב יד
 םיא ןגעוו .טָאה עמ סָאװ ,ןָאלעשע םעד סיוגנעל ןעגנאגעגמוא ןענַײז ןטאדלָאס יד

 ,טרילורטאפ םיא ןטלָאװ ייז יו ,לעטשנָא ןא טימ ןעגנאגעגמוא ןענַײז ייז .ןסעגראפ
 ,ןרעכייראפ סענאדָאמעשט יד ףא טצעזעגוצ ךיז ןבָאה ייז ןעוו ןוא .ןָאלעשע םעד
 טינ ,רערעדנא רעד ןוא ,ןָאטעג לאפ א לכרָאכ ןביוט א טימ ייז ןופ רענייא טָאה
 ןוא םיא טגָארט עמ יװ ,טליפרעד זיולב טָאה ,רָאפ טמוק םיא טימ סָאװ ,קידנסיוו
 ,טּפָאטשראפ םיא זיא ליומ סָאד לַײװ ,טינ רע ןָאק ןעַײרש

 טדנעוועג ךיז טָאה --- ?רישזאסאּפ םעד ,ןּפעלש םיא רימ ןלעו ןענאווכרוד --
 ,ןדראנרעב וצ רעריּפשסיױא יד ןופ רענייא

 ,.גנוטכיר יד ןזיוװעגנָא דראגרעב טָאה -- ,ָאטעג רעד ךרוד --
 רעקיטשכָארב ,לגיצ ךעלגרעב עבלעז יד .ןעזעגסיורא טינ ךיז ןבָאה ןסאג ןייק

 רָאנ ,רעהא געװ םעד ןעגנאגעג ךיוא רע זיא ייז ךרוד .רעזַײה ןופ ןטעלעקס ןוא
 רע טריטנעירַא ,סגעווקירוצ ףא ,טציא .ָאטעג יד זיא'ס זא ,טסּוװעג טינ טָאה רע
 ,רעסעב ךיז
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 םעד ַָאטעג ןופ ןסאג עװערָאכ יד רעביא טּפעלשעג ןבָאה רעיימראטיור יד
 טָאה רע .ןפָא ןעוועג םיא אב ןענַײז ןגיוא יד ,ליומ ןיא עשטענָא רעד טימ שטַײד
 א טּפאכעג טיַיצ וצ טַײצ ןופ ןבָאה רעיימראטיור יד .ןוה א יװ ,טלטניּפעג יז טימ
 -מעליוג יד טימ ןוא ליומ ןיא עשטענָא רעד טימ רעשרעהאב-טלעוו םעד ףא קוק
 ;ּפעק יד טימ ןרעדנא םוצ רענייא ןָאטעג ךאמ א ןוא ןגיוא עקידנעלטניּפ-קיד

 !שָארָאכ ---
 -עג ךָאנ ןבָאה זַײװרעטרע .עוורוכ רעדעי וצ טקוקעגוצ ךיז טָאה דראנרעב ןוא

 סיורג טימ טָאה ייגש רעד שטָאכ ,ןדאקיראב ןופ ןשינעביילברעביא טעשטראטס
 ָאטעג ןיא ,שטרָאט א ּוװ ןוא בורג א ּוװ טשיווראפ ןוא טעלגראפ טַײקידװעגרָאז
 זא ,עדימ א טגיל קיטשכָארב סעדעי זא ,טכאדעג ךיז טָאה סע .ליטש ןעוועג זיא
 ןיא טרעהעגנַײא ץלא ךָאנ ךיז טלָאװ יז יוװ ,ענעכַארבראפ א טייטש עוורוכ רעדעי
 ָאטעג יד טָאה ןצנאגניא ןוא .טרענודענּפָא ןבָאה סָאװ ,ןגעלשעג יד ןופ שאר םעד
 ןופ קעדוצ ןרעביוז םעד רעטנוא ןעזעגסיוא רעקיטשכָארב ןוא סעוורוכ יד טימ
 ןוא ענעכָארבעצ רעטרעדנוה טימ םאי א ףא םָארטש רעטרעווילגראפ א יװ ,יינש
 יז ןופ עקינייא סָאװ ,ןרעדנא ןפא סנייא עטרעגלאוועגפורא ,ןפיש ענעקנוזראפ
 -יוא רעד ףא עטרעקעגרעביא ןגיל עקינייא ןוא ףיט רעד ןופ סיורא ןטשטראטס
 | | ,ךאלפרעב

 יד רעטנוא .לסַײװ רעד וצ טזָאלעגּפָארא רעדיוװ ךיז ןבָאה רעריּפשסױא יד = |
 -סיוא יד ןבָאה ייֵמ ןטירד םענופ ןעמָאנ ןפא קירב רענעסירעגפוא רעה ןופ סנטָאש
 ןיא טכארבעג םיא ןוא טַײז רעטייווצ רעד ףא שטַײד םעד טּפעלשעגכרוד רעריּפש
 א ןופ ןּפאצ א יװ ,ליומ םענופ טּפעלשעגסיורא םיא ןעמ טָאה עשטענָא יד .באטש
 .טרעדָאפעג ריא אב טָאה עמ סָאװ ,ץלא ריא ןופ ןָאטעג ערובשז א טָאה'ס ןוא .סאפ

 :טגערפעג זיולב ןוא טקוקעגמורא ךיז רע טָאה ,טקידנעעג טָאה שטַײד רעד ןעוו
 ?קעּפעג ןַײמ טזיא אוו --

 ןייק ןעגנאגעגנַײרא יימרא רעטיור רעד ןופ ןלייט יד ןענַײז םורא געט ייווצ ןיא |
 ןוא סעקישטשלעקאפ יד ,ןָאזינראג רעוועשראוו םענופ סעדנאב עטצעל יד .עשראוו
 ,עטבורעגנָא סָאד ןוא רעוועג סָאד קידנזָאלרעביא ,ןפָאלעג ןענייז רעביור-קאז

 קידעבעל יד .טכאוועגפוא ןבָאה ןסאג .גָאט רעקינוז-קיטסָארפ א ןעוועג זיא'ס
 עריא ןגעקטנא ןעגנאגעגסיורא עטרעטנומעגפוא ןא זיא גנורעקלעפאב ענעבילבעג
 ,ןמיה ןשיליוּפ םעד ןוא ןשיטעוװָאס םעד טליּפשעג ןבָאה טרעטסעקרָא ,רעיײרפאב
 ,וואלסעלַאב ןעוועג ןעגייז ,יימרא עטיור יד טנגעגאב טָאה סָאװ ,םעליוא םעֶד ןשיווצ
 .קעטעמ ןוא עיסאט ,עינאפעטס



 ןאמָאר רעטצעל סעשיקראמ ץערעּפ
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 ץענערג רעד וצ ,גוב ךַײט םוצ ירד ןעייג טכאנ-רעטניוו רערעטצניפ א ןיא
 שכלעוו ,עכולעמ רעשיליופ רענעזעוועג רעד ןוא דנאבראפנטעווָאס םעד ןשיװע
 יט א ,"טפאשרָאטאנרעבוג-לארענעג רעוועשראוו, יװ רעמ טינ ןיוש טציא זיא
 ןפָאלעג ןענַײז עכלעוו ,ןדִיי עשילוּפ ןענַײז ַײרד יד ."ךַײר, ןשיטסירעלטיה םענופ
 ןרעק טציא .דנאבראפנטעווָאס ןיא טעוועטארעג ךיז ןוא םענעג ןשיטסישאפ םענופ
 ןליוו ייז .ןליוּפ ןייק ,קעוואלס ןוא עדגיוו קלָאּפרַאּפ עגנוי סָאד ,ייז ןופ ייווצ םוא ךיז
 ךעלגעמ טעוו'ס ביוא ,עשראוו ןיא ןבילבעג ןענַײז עכלעוו ,ןרעטלע ערעייז ןעניפעג
 ןוא עדגיוו .ןבעל םענעגייא רעייז ןופ ןַײרּפ רעד ראפ עליפא ,ייז ןעוועטאר -- ןַײז
 --- סָארג דראנרעב --- רעטירד רעד .וויוכ ןקילייה רעייז ראפ סָאד ןטלאה קעוואלס
 ?יײװ ,ןיזמוא ןא זיא סָאד וא ,ייז ןזיײװרעד ,קלָאפרַאּפ עגנוי סָאד ןטלאהראפ טווּורּפ
 רעכיז ןלעוו ןוא ןרעגנירגראפ טינ טשינרָאג טימ ייז ןלעוװ ןרעטלע יד ןופ עגאל יד
 ןכעלטניירפטסאג םעד ןיא ןבַײלב ןעוועג רעסעב טינ ןעד טלָאװ יצ .ןעמוקמוא
 -רעד טימרעד ןוא ןפמעק ,ןטעברא קלָאפ ןשיטעװָאס ןטימ ןעמאזוצ ,דנאלנטעווָאס
 ?ןליוּפ --- דנאלמייח רעייז ןופ גנוזיילסיוא יד ןרעטנעעג

 -ראפ ןרעו ,קעווא ןעייג ייז ...ןדראנרעב טינ ןגלָאפ קעוואלס ןוא עדגיוו רָאנ
 ,קסירב טָאטש רעד ןיא םוא ךיז טרעק דראנרעב .ךעשיוכ ןיא ןרָאל

 -סקע אזא ,"סעריוד ןופ טָארט, ןאמָאר סעשיקראמ ץערעּפ ןָא ךיז טבייח יוזא
 עלעלאראפ יד יא ,טַײקינאלּפייװצ יד יא טמיטשאבסיורָאפ ןיוש טָאה עיציזַאּפ
 קידנלָאמ .קרעוו םענופ עיציזָאּפמָאק עצנאג יד יא ,טעשזוס םעד ןופ גנולקיווטנא
 ןא ןופ שָארעב ןסָארג דראנרעב רָאטװא רעד טזַײװ ןדלעה יד ןופ לריוג םעד
 -רא רעייז טימ ,לארוא ףא קעווא ןענַײז סָאװ ,ןליױּפ ןופ םיטיילּפ עשידִיי ןָאלעשע
 ןפאשעג זיא סע ןעוו ןוא .עניוס ןרעביא גיז םעד ןדימש ןפלעה טרָאד יז ןלעוװ טעב
 רעד טימ ןעמאזוצ ,ןטאדלָאס עריא סלא ,ייז ןבָאה ,עדאגירב עשילוּפ יד ןרָאװעג
 ןאמָאר רעד .טנאּפוקָא ןשיטסישאפ םעד ןופ ןליוּפ טַיײרפאב ,יימרא רעשיטעווָאס
 ---קרעוו םענופ דרָאקא-סולש רעד .עשראוו ןופ גנויירפאב רעד טימ ךיז טקידנעראפ
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 ןופ סעוורוכ יד ףא ,עדאגירב רעשיליוּפ רעד ןופ טאדלָאס רעד ,סָארג דראנרעב
 ,ןאמָאר םענופ ןאלּפ רעטשרע רעד זיא סָאד .טָאטשטּפױה רעשיליוּפ רעד

 ןבָאה יז .רעשיגארט א -- לריוג רעדנא ןא טראוורעד טָאה ןקעוואלס ןוא ןעדגיוו

 ןענַײז ,רעלדנאס יוויל ןוא דלָאגנייר עַײש ןרעטלע ערעייז וצ טרעקעגמוא ךיז
 ןבָאה ,םענעג-ערודעמ-עוויש ןעגנאגעגכרוד ,ָאטעג רעוועשראוו ןיא ןלאפעגניירא
 .ןעמוקעגמוא ןענַײז ןוא עניוס ןגעק טפמעקעג שידלעה

 עייש ךראיירטאּפ םעד ןופ ןבעל סָאד ,דלָאגנייר עילימאפ רעד ןופ עטכישעג יד
 רעד ןופ ,דלָאגנייר קעטעמ ןוז ןַײז ןופ טַײקיטעט ערענָאיצילָאװער יד ,דלָאגנייר
 ףמאק סקעטעמ ןוא סעדגיוו ,ײטראּפמָאק רעד ןופ ןעייר יד ןיא עדירפ רעטכָאט
 .ןאמָאר םענופ ןאלּפ רעטייווצ רעד זיא ץלא סָאד --- ָאטעג רעוועשראוו ןיא

 -עג יד ןזיולב טינ זיא ןאמָאר םענופ לאירעטאמ-סנבעל רעקיטנורג רעד רָאנ
 -לישעג יד ןופ זיירק םעד טרעטיירבראפ רָאטוװא רעד .עילימאפ ןייא ןופ עטכיש

 ךיז טכעלפ ןשזאנָאסרעּפ יד ןופ לריוג רעלעודיווידניא רעד .ןשינעעשעג עטרעד

 ןופ ןשינעעשעג עשירָאטסיה יד ןופ טנעמָאמ ןיא רעקלעפ ןופ ?ריוג ןטימ רעביא

 .עמָאכלימ-טלעוו רעטייווצ רעד
 ןופ רעדליב טלָאמ סָאװ ,רעלטסניק סלא יא סיורא ָאד טערט שיקראמ ץערעּפ

 ןעגנובעלרעביא ערעייז ןוא עיגָאלָאכיסּפ רעייז ,ןשטנעמ ןופ סעלָאריױג ןוא ןבעל

 -ַאטסיה רעד ןופ גנאג םעד ןקיניזאב ליוו רעכלעוו ,רעקירָאטסיה-רעלטסניק סלא יא

 -ָאס ןוא עשיטילָאּפ יד .רעקלעפ ןוא רעדנעל ןופ לריוג םעד ,גנולקיווטנא רעשיר

 למער ןייק טינ ,ןָאפ רעכעלרעסיוא ןייק טינ ןענַײז ןשינעעשעג עשירָאטסיהילאיצ

 -עלטכישעג רעד .ןטקילפנָאק עשיפָאסָאליפ ןוא עשיגָאלָאכיסּפ ,עשירעגייטש ןופ

 -אב א ןיא ,ןוא עקידנעטשבלעז א טָאה "סעריוד ןופ טָארט, ןיא שזארוטנא רעכ

 רוטקורטס רעצנאג רעד ןיא גנוטַײדאב עקידנרינימָאד א עליפא ,סָאמ רעטמיטש

 -עג יד ןופ גנולקיווטנא רעד ןיא ,טעשזוס םענופ גנוגעוואב רעד ןיא ,קרעוו םענופ

 .ןאמָאר םענופ ןטקילפנָאק יד ןיא ,ןטלאטש
 -כאבָאאב רעקיטליגכַײלג ןייק טינ לאלכיב זיא רעלטסניק סלא שיקראמ ץערעּפ

 טליפ קרעװ ןַײז ןיא .ןשינעעשעג עטמיטשאב *וויטקעיבָא; טרירטסיגער סָאװ ,רעט

 "ופ טנעמארעּפמעט רעקימאלפ רעד ,טפאשנדַײל עקידמערוטש יד קידנעטש ךיז

 "נָאק עבראה ןופ ,ןטכאלש ןופ שיורעג רעד ייז ןיא ךיז טרעה סע .רָאטווא םענ

 טָא סרעדנוזאב ךיז טליפ "סעריוד ןופ טָארט; ןיא .ןסיוטשנעמאזוצ ןוא ןטקילפ

 עגנָא רעד ןיא ךיז טרעה םיטש סרָאטװא םעד .ןעלגנארעג ןופ ילג רעסייה רעד

 -ָאיצאנ ןוא ןטכאלש-ןסאלק טלָאמעג ןרעוו סע ןעוו ,זיולב טינ רעפסָאמטא רעטילג

 "נפמעק יד ןופ גנוביירשאב רעטקעריד רעד ןיא זיולב טינ ,ןסיוטשנעמאזוצ עלאנ

 ןענַײז ףרָאד ןוא טָאטש ןופ ןשזאזייּפ יד ,רעדליב-רוטאנ יד עליפא ;ןרעגאל עקיד

 -טסניק םענופ םיטש עקימאלפ עקיטכעמ יד טָא .ףמאק ןופ סָאטאּפ טימ טקיטעזעגנָא

 םיא אב סיורא טפור ןוא סעיצָאמע עכעלטפאשנדַײל רענעייל םעד ןיא טקעוװ רעל

 וצ ,עניוס םוצ גנוטכאראפ ןוא סאה ןוא ןשטנעמ םוצ ,קּלָאפ םוצ עביל ןופ ןליפעג

 | ,ןטסיסאר ןוא ןטסישאפ יד
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 רעטפאהרעטסַײמ רעד טיול ןוא גנורעדליש רעד ןופ טַײקטײרב רעד טול
 -טלעוו רעטייוצ רעד ןופ ןעמעלבָארּפ יד ןופ גנורעפרעקראפ רעשירעלטסניק
 -טנייה רעזדנוא ןגעוו ייּפַאּפע-סקלָאפ עטכע ןא "סעריוד ןופ טָארט; זיא עמָאכלימ
 םעד ןשיווצ --- ןעמעטסיס עכעלטלעוולא ייווצ ןשיווצ ףמאק רעד לַײװ ,טַײקיטַײצ
 -נאגראפ טינ ןוא עטכישעג טינ טַײװ זיא -- םזילאירעּפמיא םעד ןוא םזילאִיצָאס
 קידנענערב טלאהניא ןשייידיא ןצנאג ןַײז טול זיא "סעריוד ןופ טָארט, .טַײהנעג
 -ראפ רעד וצ גנודנעוו ןייק טינ זיא סָאד .טפראשראפ קיטַײצטנײה ןוא לעוטקא
 טציא ןופ דליב א רָאנ ,ץנעצסינימער עשירָאטסיה-לאיצָאס ןייק טינ ,טילהנעגנאג
 -נעטשלופ זיא ,ןעמונעג ןצנאגניא ,ןאמָאר סעשיקראמ .טפנוקוצ רעד ןיא קוק א ןוא
 רעלאנָאיצאנ ןוא רעלאיצָאס ןופ טלעוו רעטלא רעד ןגעק טפראשראפ שימעלָאּפ קיד
 ןופ טלעוו רעַײנ רעד ןמיה א סָאד זיא טַײצ רעבלעז רעד ןיא ןוא :גנוקירדרעטנוא
 ,עשיגארט עפראש יד ןופ ,עמָאכלימ רעד ןופ גנורעדליש רעד ןיא .םזילאיצָאס
 -קיש יד ןופ ,רעקלעפ עצנאג ןופ ןַײּפ ןוא ןדייל יד ןופ ,סעיצאוטיס עשיטאמארד
 עשיטסיצילבופ ענעפָא יד ןיא ,ןטַײקכעלנעזרעּפ ןוא סעילימאפ ערעדנוזאב ןופ ןלאז
 -דנעטשראפ רעבָא ,עטרילאוווראפ טּפָא ,עשיגָאלָאכיסּפ יד ןיא ןוא ןעגנודנעוװּפָא
 ןופ לטעלב ןטצעל ןזיב ןטשרע םעד ןופ רָאטװא רעד טבַײלב סעיצאוטיס עכעל
 טרעוװ ,קימאלפ ןוא ךעלטפאשנדַײל טַײרטש םעד טריפ רע .רעפמעק א ןאמָאר ןַײז
 ,םזינומָאק םעד ןוא קלָאפ סָאד ןעגניזאב וצ דימ טינ

 עצנאג ןופ גנוטכינראפ ,עמָאכלימ זיא סָאד -- םזישאפ ןוא םזילאָירעּפמיא
 -ענעגעד עכעלטיז ןוא עשילארָאמ ,רוטלוק ןוא עיצאזיליוויצ ןופ םוקמוא ,רעקלעפ
 .עזנאפמיש םעד ןופ דנאטשוצ םעד וצ ,טקניטסניא ןשִייײכ וצ רעקמוא ,עיצאר

 רעד ,לכייס ןכעלשטנעמ םענופ גיז רעד זיא סָאד -- םזינומָאק ןוא םזילאיצָאס
 ןופ ,םוינאמוה ןסעמע ןופ ,טַײקיטכערעג רעלאנָאיצאנ ןוא רעלאיצָאס ןופ ףמוירט
 טפור םעד וצ ,רָאטװא רעד טדער םעד ןגעוו .רעקלעפ יד ראפ קילג ןוא םעלָאש
 ןופ טָארט, ןאמָאר רעצנאג רעד ,באטשכוב רעדעי ,טרָאװ סעדעי ,לטַײז סעדעי
 ,"סעריוד

2 

 -טלעוו רעטייווצ רעד ןגעוו ןאמָאר א טנורג ןיא זיא סָאװ ,"סעריוד ןופ טָארס;
 םעד ןגעוו -- עלאנָאיצאנ יד ,עמעט עלאקָאל רעמ א ךיוא רעבָא טָאה ,עמָאכלימ
 רעד טָא ןופ טאטלוזער ןיא ןוא סעצָארּפ ןיא עקאט קלָאפ ןשידִיי םענופ לריוג
 ןיא טרָא קידנטַײדאב א טמענראפ עמעט עקיזָאד יד ,עמָאכלימ-טלצעוו רעטייווצ
 -עלטסניק ןוא רעשייידיא רעד ןיא .גנובראפאב עשיגארט א וצ םיא טיג ןוא ןאמָאר
 -לופ טייטש סָאװ ,רעפעש א שיקראמ טבַײלב עמעט רעד טָא ןופ גנוזייל רעשיר
 רעשיטסינומָאק ןופ ,רוטארעטיל רעשיטעווָאס רעד ןופ סעיציזָאּפ יד ףא קידנעטש
 -אב קלָאפ ןשידִיי םעד ןופ לריוג םעד ןוא םעלבָארּפ עלאנָאיצאנ יד .עינָאלָאעדיא
 רעשינאגרָא ,רעגנע ןיא רָאנ ,טרילָאזיא טינ ,טרעדנוזעגּפָא טינ שיקראמ טכארט
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 רעכעלטלעוולא רעד ןופ סעצָארּפ ןשירָאטסיה םעניימעגלא םעד טימ גנודניבראפ
 ןשיוװצ ףמאק ןלאיצָאס םעד ןופ לייטדנאטשאב סלא ,גנולקיווטנא רערענָאיצוילָאװער
 -ָאד םעד טלָאמ שיקראמ .עכָאּפע רעקיטיײצטנַײה רעזדנוא ןיא סעכיוק-טנורג יד

 ,רעדליב עקראטש ךאס א טרעדליש רע .טסילאנָאיצאנרעטניא ןא יו ףמאק ןקיז

 יד ןיא גנורעקלעפאב יד ןטכינראפ ןלאבינאק *עשירא; עקידסעירָאזכא יד יוזאיוו
 ףמאק םענעדיישטנא םעד רָאטװא רעד טזַײװ טימרעד ןעמאזוצ .ןטנגעג עטריּפוקָא
 םזישאפ רעשישטַײד רעד ביוא .עניוס ןשיטסישאפ םעד ןגעק רעקלעפ יד ןופ
 -ראווגסַיײװ עשיסור יד) רעקלעפ יד ןופ לאפּפָא םעד ןוא ןפרּוװסיוא יד טקינייראפ
 עזאושזרוב עשיליוּפ יד ,סעצווָארעדנאב עשיניארקוא יד ,סעצווָאסאלוו יד ןוא רעייד
 עכיצער ,עלייזג ףא (סעצווָאטארנעדוי ןוא ןעַײצילָאּפ עשידִיי יד ,ןטסילאנָאיצאנ
 ןופ סעכיוק ערענָאיצוילָאװער יד דנאבראפנטעווָאס רעד טקינייראפ --- ,דרָאמ ןוא
 -אפ יד ןגעק ןוא םזירעלטיה ןגעק ףמאק םוצ ייז טרעטסַייגאב ןוא רעקלעפ יד
 ,קלָאפ םענופ רעטער

 ןיא דנאטשפוא םענופ גנוביירשאב יד ןאמָאר ןיא טמענראפ טרָא קיטכיוו א
 יד ןגעו ךעלטַײז עקירעיורט יד ןענעייל וצ רעווש זיא סע .,ָאטעג רעוועשראוו
 רעד ןופ גנוטכינראפ רעשיטסידאס רעשיטאמעטסיס רעד ןגעוװ ,ןדייל עקילָאצנָא
 ןופ ןרעמאקזאג יד ןיא ,ןרעגאלצנָאק יד ןיא ,ָאטעג ןיא גנורעקלעפאב רעשידִיי
 טימ םעקסעה ןלופ ןיא ,גנערטש ןוא בראה .עקנילבערט ,םיצנעװסָא ,קענאדיימ
 -ראמ טלייצרעד ,ןטקאפ עשירָאטסיה יד טימ ןוא טייקכעלקריװ רעשירָאטסיה רעד
 ןָאילימ ןבלאה א רעכעה ןופ םוקמוא ןכעלנַײּפ םעד ןגעװ ןאמָאר ןַײז ןיא שיק
 שיטסילאער ,טַײקיטפאהרָאװ רעקידנעטשלופ טימ .ָאטעג רעוועשראוו רעד ןיא ןדִיי
 קלָאפ עשידִיי סָאד זיא םזישאפ םענופ טפאשרעה רעד רעטנוא זא ,שיקראמ טזַײװ
 ךיז טָאה סָאמ רעסיורג א ןיא ןוא ,גנוטכינראפ רעלאטָאט וצ טלייטרוראפ ןעוועג
 ןופ קעלייכטירד א ,ןדִיי ןָאילימ סקעז .ןבעגעגנַײא עניוס ןטסאהראפ םעד סָאד
 "ירד רעצנאג רעד טאמיק רעטנורעד ,טלעוו רערָאג רעד ןיא קלָאפ ןשידִיי םעד
 עשילױוּפ טנזיוט טרעדנוה ַײרד רעסיוא) ןליוּפ ןיא וועשִיי רעשידִיי רעקינַאילימ
 -ראפנטעווָאס ןיא טעוועטארעג ךיז ןבָאה ןוא ןליוּפ ןופ ןפָאלעג ןענייז סָאװ ,ןדִיי
 -רעהעגמוא ןא טימ ןענייז עיצידארט-רוטלוק עקיטרעדנוהרָאיליפ ןַײז ןוא (דנאב
 .ןרָאװעג טעטכינראפ סעירָאזכא טַײהשטנעמ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא רעט

 ןוא םוקמוא ןופ עטכישעג עשיגארט א זיולב טינ זיא ןאמָאר סעשיקראמ רָאנ
 שירעלטסניק שירעפמעק ןוא שירעגירק א זיא "סעריוד ןופ טָארט; .גנוטכינראפ
 ערעטיב ןגעװ ,עַײכ רעשיטסישאפ רעד ןגעק ףמאק םענעדיישטנא ןגעוו קרעוו
 -עקלעפאב עטרעטאמעגסיוא יד .סעצוװָאסעסע סעדנאב עדליוו יד טימ ןטכאלש
 "אגרָא ןוא טומ ,טפארק ךיז ןיא ןענופעג טָאה ָאטעג רעקידנעקנאצ רעד ןופ גנור
 םענופ ןישאמסגירק רעד רעביא פאלק ןראבליפ א ןעגנאלרעד וצ טַײקטריזינ
 -ראוו ןיא דנאטשפוא רעד טרעיודעג טָאה געט קיצרעפ רעכעה .םזישאפ ןשישטייד

 ָאטעג ןיא גנורעקלעפאב עשידִיי יד ןעוו ,ןעגנוגנידאב עכיַײלגמוא ןיא ָאטעג רעוועש

 ןייצ יד זיב ןטנּפָאװאב םעד טלעטשעגנגעק ךיז שידלעה רעוועג ןָא טאמיק טָאה
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 ןיא ןעוועעסאבעלאב ןעוועג טניוװעג ןענַײז עכלעוו ,טניה עשיטסישאפ יד .עניוס

 ןעזרעד ךיז ראפ טראוורעדמוא ןבָאה ,ןענעגראה ,ןעוועדלאווגראפ ,ןעוועבאר ,ָאטעג

 טרעפטנע ןוא טייקנדיישטנא רעטלפייווצראפ ןַײז ןיא םאזיורג זיא סָאװ ,רענגעק א

 א ףא פאלק א טימ רָאנ ,ןעיירשעג עזָאלטכאמ טימ ןוא טעבעג טימ טינ טציא

 ,טולב ןוא רעייפ ףא טולב ןוא רעייפ טימ ,ּפאלק

 "ראוו ןיא דנאטשפוא םענופ גנוטיידאב יד שיקראמ טזַײװ קיטכיר שירָאטסיה

 ורמוא םעד ןגעוו ןוא ןגרָאז יד ןגעװו טלייצרעד טרעוװ ןאמָאר ןיא .ָאטעג רעוועש

 "אפ רעד .ןילרעב ןיא ןוא עשראוו ןיא טפאשדנאמָאק-סגירק רעשישטייד רעד ןופ

 ןיא דנאטשרעדיוו ןקידסענָאשקא ןופ טסענ א ןעזרעד טָאה רָאּפערגא רעשיטסיש

 ןופ רעקינייו סָאה עמ ּוװ ,טרָאד ,יימרא רעשישטַײד רעד ןופ דנאלרעטניה עמאס

 ,טנורג א ךיז רעטנוא טאהעג טָאה ורמוא רעקיזָאד רעד .ןטראוורעד טנָאקעג סָאד ץלא

 ףא ךליהּפָא ןא ןעוועג זיא ָאטעג רעוועְשראוו ןיא דנאטשפוא םענופ רענוד רעד לייוו

 רעטסרעהעג טינ רעד ףא ,יימרא רעשיטצווָאס רעלופמור רעד ןופ ּפעלק עקיטכעמ יד

 "טַײװ סעשיקראמ סָאה טציא .דארגנילאטס אב ןעיימרא עשישטייד יד ןופ עלָאּפאמ

 ָאטעג רעוועשראוו ןיא דנאטשפוא םענופ גנוצאשּפָא ןַיז ,עיצּפעצנָאק עקיטניז

 רעשירָאטסיה רעשיטלצווָאס רעד ןיא גנוקיטעטשאב עטעטירָאטוװא יד ןעמוקאב

 :טפאשנסיוו

 ןלױּפ ןיא ןטנאּפוקָא עשישטיַײד יד ןגעק ףמאק ןיא שינעעשעג עקיטכיוו ץנאג א;

 םעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעכלעוו ,ָאטעג רעוועשראוו ןיא דנאטשפוא רעד ןעוועג זיא

 יד טכעלקריוראפ טָאה ןוא טיירגעגוצ טָאה דנאטשפוא םעד ,1943 לערּפא 9

 עסיורג א .ָאטעג ןיא ןרָאװעג ןפאשעג זיא עכלעוו ,עיצאזינאגרָא-ספמאק עשידיי

 "רִא רעד ןופ ראטערקעס רעד טליּפשעג טָאה דנאטשפוא ןטימ ןריפנָא ןיא לָאד

 "גימאדנָאפ דראוודע ַאטעג ןיא ייטראפ-רעסעברא רעשיליוּפ רעד ןופ עיצאזינאג

 "טיה יד טגנאלרעד י"אווָאדויל אידראווג , טָאה דנאטשפוא םענופ געט יד ןיא .יקס

 טָאה יז .ָאטעג רעד ןופ סעכיוק ערעייז ןדנעװּוצּפָא יידעק ,ּפעלק ייר א סעצוװָארעל

 ,רעלדנעטשפוא יד רעוועג טקישטגרעבירא ךיוא

 ןביוהעגנָא ןטנאּפוקָא יד ןבָאה ,ָאטעג יד ןכערבנַײא וצ ךעיוקעב קידנעיַײז טינ

 טריזינאגרָא טָאה רַּפּפ יד .רעניווונייא יד ןענעגראהסיוא ןוא סעדייבעג יד ןרינַיור

 ןעוועטאר וצ יידעק ,רעדלעוו יד ןיא גנורעקלעפאב רעד ןופ לייט א ןריפסיורא סָאד

 "ריוו עסיורג א טאהעג טָאה ָאטעג ןיא דנאטשפוא רעד .גנוטָארסיױא ןופ ןשטנעמ יד

 י-ראפ רעד טקריועגטימ טָאה ןוא טייקכעלטפאשלעזעג רעשיליופ רעד ףא גנוק

 .ג"ןטנאּפוקָא יד ןגעק ףמאק םענופ גנוקראטש

 "רּפּפ רעד ןופ ראטערקעס סלא טנָאמרעד ָאד טרעוו סָאװ ,יקסנימאדנָאפ דראוודע

 *סעריוד ןופ טָארט ,, ןאמָאר סעשיקראמ ןיא זיא ,ָאטעג רעוועשראוו ןיא עיצאזינאגרָא

 ,ןפורעג ךָאנ םיא טָאה עמ יװ ,רעדָא ,רעדנאסקעלא ןעמָאנ ןרעטנוא טרעדלישעג

 יד ןיא דנאבראפנטעװָאס םענופ עמָאכלימ רעשידנעלרעטַאּפ רעסיורג רעד ןופ עטכישעגו 1
 ,522 ,ז ,1961 ,עװקסָאמ ,יירד דנאב ,1945---1941 ןרָאי
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 ץראה סיורג א טימ שטנעמ א ,דנאטשפוא םענופ רעריפנָא רעד זיא רע ,*לָאגנָאמ;

 .טַייקלדיײא רעכעלסילשסיוא ןוא

 -ראפ ,ןטנאּפוקָא עשירעלטיה יד ןגעק רעפמעק יד ןופ טַײקשידלעה יד קידנלָאמ

 קנאדא ןרָאװעג ךעלגעמ זיא דנאטשפוא רעד זא ,טונימ ןייק ףא שיקראמ טינ טסעג

 ייטראּפ עשיטסינומָאק יד ןענאטשעג זיא קלָאפ ןקידנפמעק םענופ שָארעב סָאװ ,םעד

 קנאדא .ןלױּפ ןיא טאיראטעלָארּפ ןרענָאיצוילָאװער םענופ רעוט עטסעב יד ןוא

 ןשיקלָאפלא םענופ לייט א ןרָאװעג ָאטעג רעוועשראוו ןיא דנאטשפוא רעד זיא םעד

 ןַײז סָאװ ,טנָארפ ןשיטסישאפיטנא ןצנאג םענופ לייט א ,םזירעלטיה ןגעק ףמאק

 -ראפנטצווָאס רעד ןעוװעג זיא רעטנעצ-גנורעטסַײגאב רעד ןוא טפארק-טּפיוה

 ןיא ןבָאה ,"סעריוד ןופ טָארט/; ןאמָאר םענופ רָאטװא רעד טזַײװ סע יו ,דנאב

 -אגרָא יד ןופ רענייא ,ןקאילָאּפ ךיוא רָאנ ,ןדִיי זיולב טינ ןעמונעגלייטנָא דנאטשפוא

 רעד ןעוועג זיא עיצאזינאגרָא רעשירעטילימ רעשידרערעטנוא רעד ןופ סרָאטאזינ

 ,עינאפעטס ,עניטסירכ ןרענָאיצוילָאװער עשיליוּפ יד .שועדאט טסינומָאק רעשיליוּפ

 רעד טימ ןדנובראפ יז ןבָאה ,רעועג טימ ָאטעג רעד ןפלָאהעג ןבָאה וואלסעלָאב

 -פוא יד אב קידנטלאהרעטנוא ,רעדלעוו עשיליוּפ יד ןיא גנוגעוואב רעשינאזיטראּפ

 טינ זיא ףמאק רעייז זא ,םעד ןיא טַײקרעכיז יד ,טסַײג-טכאלש םעד רעלדנעטש

 .םאזנייא טינ ףמאק ןשידלעה םעד טָא ןיא ןענַײז ייז זא ,רעטסיזמוא ןייק
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 יד סָאװ ,ראפרעד זיולב טינ עידעגארט א -- ןאמָאר א זיא "סעריוד ןופ טָארט;

 טרעוו ַָאד סָאװ ,ראפרעד רעקירעד רָאנ ,םוא ןעמוק קרעוו םענופ ןדלעה-טּפיױה

 -לעפ עשיעּפָאריײא יד ןופ ןבעל ןיא עכָאּפע עשיגארט א טרעּפרעקראפ שירעלטסניק

 ןופ דליב א זיא "סעריוד ןופ טָארט; .קלָאפ ןשידִיי ןופ ןבעל ןיא טרעדנוזאב ,רעק

 רעד ןופ רָאי סקעז ןופ ףיולראפ ןיא ןשטנעמ ןופ גנוטכינראפ רעכעלרעהפומוא רעד

 עידעגארט רעקיזָאד רעד ןופ ןעניושראּפ עלא טאמיק .עמָאכלימ-טלעוו רעטייווצ

 עכלעוו ,טייקיטכירפוא רעזָאלקערש רענעי טימ .םוקמוא ףא טלייטרוראפ ןענַײז

 ּפָארא טינ ץעגרע ןיא שיקראמ ךיז טזָאל ,רעלטסניק עסיורג עטכע טריזירעטקאראכ

 .סענָאמכאר ןפורסיורא ףראד סָאװ ,ַײרעגָאלק רעלאטנעמיטנעס וצ

 ןוא רעטקאראכ ןשיטסילאער א טגָארט ןאמָאר סעשיקראמ ןיא עשיגארט סָאד

 רעשירָאטסיה רעד ןופ ןוא ןבעל םענופ ןעגנוניישרעד עלאער ףא ךיז טריזאב

 טכאמ ןשיגארט םענופ טנורגרעטניה רעלאער רעד טָא דָארג ןוא ,טייקכעלקריוו

 .עמָאשענ רעד ןופ ןשינעפיט עמאס יד זיב רענעייל םעד ןרעטיצפוא

 טינ .םזימיסעּפ ןוא שעִיי וצ טינ טריפ "סעריוד ןופ טָארט/; ןיא עשיגארט סָאד

 זיא ,עפַארטסאטאק רעד ןוא רעדיוש םעד ץָארט ,םזיגארט ןצנאג םעד ףא טקוקעג

 -עג ןוא גנושיוטנא ,םזימיסעּפ ןופ עיּפָאסָאליפ רעד ןופ טַײװ יײּפָאּפע סעשיקראמ

 םענופ ןטַײקכעלגעמ יד ןיא ןביולג ןוא םזימיטּפָא-סנבעל .טרעקראפ .טַיײקנלאפ
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 "ווא ןַײז ןוא ןאמָאר םעד טריזירעטקאראכ סָאד טָא --- טפנוקוצ ןַײז ןיא ,ןשטנעמ

 ,קלָאפ םוצ עביל ןופ רעטקאראכ ןשיטסינאמוה א טגָארט סָאטאּפ סעשיקראמ .רָאט

 ןפאש ףָאסלָאקפָאס טעוװ סָאװ ,טַיײהשטנעמ רעד ןופ טפנוקוצ רעד ןיא טַייקרעכיז ןופ

 ,גנוקירדרעטנוא רעלאנָאיצאנ ןוא רעלאיצַאס ןָא ,סעמָאכלימ ןָא ןבעל א

 עיציזָאּפמָאק ןוא טעשזוס ןופ טַײקינאלּפײװצ יד טקיטכעראב זיא טימרעד ןוא

 ,ןיירא ךיז ןעמ טכארט .ןעוועג טדערעג ןיוש זיא סע רעכלעוו ןגעוו ,קרעוו םענופ

 -ָאּפמָאק ןוא רעשיטעשזוס רעד ןופ ןענאלּפ ייווצ יד זא ,ןקרעמאב וצ רעווש טינ זיא

 "טסניק-שייידיא ןוא עשיפָאסָאליפ עכעלרעניא ןא ןבָאה גנולקיווטנא רעלענַאיציז

 ,טסארטנָאק א רָאנ ,םזילעלאראּפ ןייק טינ סָאד זיא ךָאט ןיא לַײװ ,טייהנייא עשירעל

 ןעגנּויױושנָא ייווצ ןופ ,סעכיוק עלאיצָאס ייווצ ןופ ,ןטלעוו ייווצ ןופ גנולעטשנגשק א

 "שטנעמ רעד ןופ גנולקיווטנא רעצנאג רעד ףא ,טַײהשטנעמ רעד ןופ לריוג ןפא

 -ָאליפ ייווצ ךיוא טכערּפשטנא יובעג רעקידנריטסארטנָאק רעד ,טפאשלעזעג רעכעל

 ןשיטסימיטּפָא ןוא ןשיגארט םעד ףןאמָאר םענופ סעדיוסעי עשיטעטסע-שיפָאס

 גנורעדליש רעד ןופ ּפמעט רעד .ןעגנורעזאכרעביא ןאראפ ןענַײז ןאמָאר ןיא

 רעביא ,ןלאטעד טימ טַײקטקיטעזעגנָא רעד רעביא ןטלאהראפ זַײװנטנעמָאמ טרעוו

 "עטיל .ןשזאנָאסרעּפ יד ןופ ןגָאלָאנָאמ עקילָאצליפ ,ןעגנודנעװּפָא יילרענדיישראפ

 וצ זיב עליפא ךיז ןביוהרעד טינ גנופאש רעייז טימ ןבָאה סָאװ ,ןעיימגיּפ עשיראר

 "רוא סָאװ ,םיניוועמ "עטריציפילאווק , ,רעלטסניק םעד ןשיקראמ ןופ לכענק םעד

 "סאנימ ןיוש ןלעװ ,לושלטימ רעד ראפ ךעלכיבנרעל טיול רוטארעטיל ןגעװ ןלייט

 -ַאק עכלעזא ."ןגיוצעצ/, זיא רע זא ,ןאמָאר ןגעוו ןדייר וצ טייקכעלגעמ א ןבָאה םאט

 "עג ןרעוו סע ּוװ ,ןטנוװַײל עשיּפע עטיירב ןיא זא ,ןייטשראפ טינ ןליוו רעדָא טינ ןענ

 ןוא רעקלעפ ןופ לריוג רעד ןוא ןשינעעשעג עשירָאטסיה-ךעלטלעוולא טרעדליש

 ןוא סעיציזָאּפסקע עטיירב יילרעלא ךעלדַײמראפמוא רָאנ טינ ןענַײז ,רעדנעל ןופ

 עשינאגרַָא יד זיא סָאד ,שירָאטאגילבָא עליפא ןוא קיטיינ ןענייז ייז רָאנ ,סעמארָאנאּפ

 סעשיקראמ ןיא .יײּפָאּפע-סקלָאפ רעסעמע רעדעי ןופ טפאשנגייא עשירעלטסניק

 "ראפ ןופ טַײקטײרב רעד ףא טקוקעג סינ ,עיציזָאּפמָאק יד זיא "סעריוד ןופ טָארט;

 .עטקיטכעראב א לענָאיצקנופ ןעגניר עריא עלא ןיא ןוא עפייטש א ,םענ

4 

 טָאה *סעריוד ןופ טָארט/ ןאמָאר םענופ רעטקאראכ רעשיגארט ןוא רעשיּפע רעד

 "עג ,ןטקילּפנַאק ליפ טלקיוועגרעדנאנאפ םיא ןיא ןענייז סע זא ,וצרעד טכארבעג

 -ָאסרעּפ לָאצ עסיורג א טרירוגיפ סע ןוא סענעצס ,ןדָאזיּפע ,רעדליב ,ןשינעעש

 יענבוי ןוא עטלא ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,םיכצָאר עשיטסישאפ ןֹוא ןדלעה -- ןשזאנ

 דנאטשאב ןצנאג םעד .,ןשטַײד ,ןסור ,ןקאילָאּפ ,ןדַיי ,ןטנעגילעטניא ןוא רעטעברא

 עשידִיי :סעּפורג עקידנגלָאפ ףא ןלייטעצ טנַאקעג ןעמ טלָאװ ןעניושראּפ יד ןופ

 ;ןלױּפ ןופ טנגוי ערענָאיצוילָאװער יד ;דנאבראפנטעווָאס ןיא ןליוּפ ןופ םיטיילּפ
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 -אפ עשיליוּפ ןוא ןטסישאפ עשישטַײד ;רעוט עשיטצווָאס עשיסור ןופ ןטלאטשעג

 .רעטער

 "קאראכ ןוא עשיּפיט סָאד ייר רעטשרע רעד ןיא ןקעלּפטנא וצ טבערטש שיקראמ

 רעד ראפ ,לשָאמעל .סעפורג עצנאג ראפ רָאנ ,ןשטנעמ ןייא ראפ טינ עשיטסירעט

 ןופ ןכירטש שיטסירעטקאראכ ןענַײז ןליױּפ ןיא טנגוי רערענַאיצוילָאװער עּפורג

 טייקיזָאלקערש ,טנַיפ םוצ עניס ,עיצוילָאװער רעד טַײקנבעגעגרעביא ,טייקשידלעה

 עכיוה ,טייהיירפ רעד ראפ ןבעל סָאד ןַײז ווירקאמ וצ טַײײקטיײרג ,סיוט םוצ לטיב ןוא

 -ראפ .טייקנבױהרעד עקיטסַײג ,םירייוואכ ֹוצ עביל ,טפאשטניירפ ,גנורעטסַײגאב

 "-שטנעמוא :שיטסירעטקאראכ ןענַײז ןטסישאפ עשישטייד עּפורג רעד ראפ ,טרעק

 -ארָאמ ,טַײקיטשרָאדטולב ,םזיניצ ןוא טַייקנדירפוצטסבלעז עכערפ ,סעירָאזכא עכעל

 -אמעכס טינ רעבָא טלָאמ שיקראמ .טַײקיטשינ עקיטסַײג ,טַײקטלּפירקראפ עשיל

 -גדיישראפ זיא ערטילאפ ןַײז .בראפ עסַײװ ןוא עצראווש טימ זיולב טינ ,שיס

 ןוא .טַײקכעלקריװ רעלאער רעד יירטעג רעבָא טבַײלב רע .ךַײר ןוא קיבראפ

 טייטשראפ רעכלעוו ,ואטיל סנאה יו ,טלאטשעג אזא ןגעוו ,לשָאמעל ,קידנלייצרעד

 רעד ןיא ערעסעב יד עליפא זא ,רָאטװא רעד טזַײװ ,םזירעלטיה ןופ ךָאט םעד

 סנכערבראפ עקיטולב יד ןופ רעמענליײטנָא עטקעריד ןרעוו יימרא רעשיטסישאפ

 ןפיוא םעניא .ןעוט ייז סָאװ ,םעד ןגעק ןצראה ןיא קידנעַײז עליפא ,םזישאפ םענופ

 ,ןלױּפ ןיא טנגוי ערענַאיצוילָאװער יד ןוא םיטיילּפ עשידִיי סעּפורג יד ןלָאמ ןופ

 -ןסאמ יד ןזַײװאב םעניא ,גנולדנאה-ןסאמ ,סענעצס-ןסאמ עקילָאצליפ 'יד ןיא

 טקעלּפטנא ןגָאלילָאּפ ןֹוא ןגָאלאיד ,סעקילּפער עשיניומאה יד ןיא ,עיגָאלָאכיסּפ

 .ײמָאּפע-סקלָאֿפ סעשיקראמ ןופ רעטקאראכ רעכעלמיטסקלָאפ רעד טעליוב ךיז

 "ידניא ףראש ,עטעליוב סעּפורג עקיזָאד יד ןופ סיוא ךיז ןלייט טימרעד ןעמאזוצ

 -ַאר םעניא טרָא עלארטנעצ סָאד ןעמענראפ עכלעוו ,ןטלאטשעג עטריזילאודיוו

 ןופ טלאטשעג אזא ,רוטארעטיל רעשידִיי רעד ראפ ַינ ןענַײז ייז ןופ עקינייא .ןאמ

 ירא ,טסּוװאב טינ רוטארעטיל רעשידַיי רעד ןיא זיא ,עדגיוו יוװ ,יורפ רעגנוי א

 ,ןקעוואלס ,ןרעדנאטקעלא ,ןקעטעמ ,ןשועדאט ןופ ןטלאטשעג יד ךיוא ןענייז לעניג

 ןוא ןשזאנָאטרעּפ ןרעדליש וצ ווװורּפ סעשיקראמ ךיוא זיא קיטכיוו .ןדראנרעב

 יו עכלעזא) ןרענָאיצוילָאװער עשיליוּפ ןוא ןטסינומָאק עשיסור ןופ ןרעטקאראכ

 רעקסירב ןופ רעציזרָאֿפ ,ןיבָאלזענ םָאקטנגעג רעקסירב ןופ ראטערקעס רעד

 טימ טרעדלישעג ןענַײז ייז .(.דנא ןוא שועדאט .,וועייוואראק םָאקריפסיוא-טנגעג

 ךיוא ןפראד סע .רענעייל םענופ ןרָאקיז ןיא ייז ןביילבראפ רעבירעד ,עביל סיורג

 עטלָאמעג שיריטאס עקינייא רָאטוװא םענופ ןעגנוכיירגרעד סלא ןרעוו טקרעמענּפָא

 ןופ ףעש םענופ טלאטשעג סָאד סרעדנוזאב ,ןטסישאפ עשישטיַיד ןופ ןרוגיפ

 עשיריטאס עפראש טימ ןפאשעג זיא רעכלעוו ,שָארפ ןָאפ עשראוו ןיא ָאּפאטסעג

 .עיצאזילָאבמיס רעשיקסעטָארג זיב ןעייגרעד סָאװ ,ןעלטימ

 "סעריוד ןופ טָארט= ןאמָאר ןיא ןשטנעמ א ןרעדליש ןופ דָאטעמ-טנורג רעד

 ,ךעלריטאנ .שזאנָאסרעּפ םענופ דנאטשוצ ןשיגָאלָאכיסּפ םעד ןקעדפוא סָאד זיא

 ןןעגנוגנידאב עטמיטשאב ןיא ןיושראּפ םענופ גנולדנאה יד ךיוא טזַײװ שיקראמ
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 רעד טביילב גנורעדליש ןופ לטימ-טּפיוה סָאד רָאנ .טערטרַאּפ םעד ךיוא טלָאמ רע

 -ַאצנָא ןופ סיוכרוד טאמיק טייטשאב ןצנאגניא ןאמָאר רעד ,גָאלָאנָאמ רעכעלרעניא

 נָאלאיד רעד יַײס ,גָאלָאנָאמ רעד ייס ,ןגָאלאיד עשיטאמארד רעדָא ןגָאלָאגָאמ עקיל

 שימעלַאּפ ןענַײז ,םזיטאמארד ןשיגָאלָאכיסּפ ןטנאּפשעג טימ טקיטעזעגנָא ןעגַײז

 טרעװ עפוג רָאטװא םעד ןופ ךארּפש עשירעלייצרעד יד עליפא ןוא ,טפראשראפ

 ןיא ןיירא רָאטװא רעד ךיז טסַײר טפָא ץנאג ,גָאלָאנָאמ א יװ רעכיג ןעמונעגפוא

 ,ןוא ,שזאנָאסרעּפ ןַײז ראפ טפָא טדער שיקראמ ;שזאנָאסרעּפ םעד ןופ דייר יד

 "אטווא ענַײז שזאנָאסרעּפ םענופ דייר יד ךרוד סיוא רע טקירד לָאמא ,טרעקראפ

 יד ןוא ליטס-ךארּפש רעד ןענַײז רעבירעד .ןעגנובעלרעביא ןוא ןעקנאדעג עשיר

 צוָארּפ סעשיקראמ ןיא ןטנעצקא יד ןוא סעיצאנָאטניא יד ,ןאמָאר םענופ קיטעַאּפ

 "ענפוא טימ ,טסעטָארּפ טימ ,ורמוא ןוא םערוטש סימ ןעגנורדעגכרוד קידנעטש

 ןוא ןייועג ןרעטיב סימ ,רעיורט ןשיגעלע טימ ,טרעקראפ ,רעדָא םיײקטכארב

 -ךארּפש רעד .דנאטשרעדיוו וצ ,ףמאק םֹוצ ףור-טכאלש ןקימאלפ א סימ ךעלדנע

 ,םטיר ןכעלרעניא טימ סיוא ךיז טנכייצ ,ויסערפסקע ןיא ןאמָאר םענופ בצוועג

 טימ ,טײקטקיטשזעגנָא רעלענָאיצַאמע טימ ,ןערפער ןוא עיסרעווניא טימ

 רעירפ ןבָאה רימ ביוא ,רעבירעד ,דייר עטרידָאראּפ ןופ ןטנעמעלע טימ ,ןרוגיפ

 .ןגָאז וצ טכער יד טציא רימ ןבָאה ,עידעגארט א --- ןאמָאר א זיא סָאד זא ,טגָאזעג

 .עמעָאּפ א --- ןאמָאר א ךיוא זיא "סעריוד ןופ טָארט, זא

 ןופ טפאשנגייא ןא רענייא ףא טייקמאזקרעמפוא יד ןדנעוו רימ ןלעוו ָאד

 סלא רעקירעד טסוואב שיקראמ זיא רענעייל ןטיירב םעד .גנופאש סעשיקראמ

 ןעװ עליפא .רעטכיד א ךעלכאוטּפיוה ךעלקריוװ זיא שיקראמ ץערעּפ .רעטכיד

 טינ ןאד ךיֹוא זיא ,ייסע ןא יצ גנולייצרעד א ,ןאמָאר א ,עמארד א טביירש רע

 ,ךארּפש עשיטצעָאּפ ןוא טייקשירעדליב עשיטצָאּפ םיא אב ןקעלּפטנא וצ רעווש

 ןפאשעג ןגעוװטסעדנופ שיקראמ טָאה ,רעטכיד א ךעלכאזטּפיוה קידנעַײז רָאנ

 ,גנוניימ ןַײמ טיול ,ןָאק סָאד .רענאשז ןשירעלייצרעד ןוא ןשיטאמארד ןיא ךיוא

 יד ןעלגיּפשוצּפָא טבערטשעג קידנעטש טָאה רע סָאװ ,טימרעד ןרעװ טרעלקרעד

 עפראש עריא ,עכָאּפע רעד ןופ ןשינעעשעג עשירָאטסיה-ךעלטלעוװלא עזעידנארג

 וצ גנוטכיד ןַײז ןיא עליפא שיקראמ טבערטש רעבירעד .ןגאזגיז ןוא ןעגנודנעדו

 טיג; ,"רעדירב, .רענאשז םעד ןופ סרעטסיימ עטסערג יד ןופ רענייא זיא רע .סָאּפע

 רעשיפע ןופ ןרעטסומ ןענייז *עמָאכלימ, ,"טיוט ספוגעלאב םעד;נ ,"טעגײדעג

 ,עיציזַאּפמָאק עטריצילּפמָאק א ךעלמיטנגייא ןענַײז סע רעכלעוו ראפ ,גנוטמיד

 ןוא טַײצ ןיא טַײקכעלקריװ רעד ןופ ןעגנורעדליש עטיירב ,ןטעשזוס עקינאלּפליפ

 טעליוב ןעוועג ןיוש ןענַײז גנוטכיד רעשיּפע סעשיקראמ ןיא זא ,ןגָאז ןָאק עמ .םיור

 סָאװ ,זיא טנאסערעטניא .עזָארּפ ןופ םרָאפ רעשירעלייצרעד רעד וצ ןצנעדנעט יד

 קיטיײצניײא גנופאש סעשיקראמ ןיא טרעּפרעקראפ ןענַײז סעמעט עקיטכיוו עקינייא

 ףשמעט-טנורג יד זיא םוישאט ןגעק ףמאק ,רעגייטשא .,עזָארּפ ןיא ןוא גנוטכיד ןיא

 רעקיסיירד טימ רעד ןופ ךָאנ רעדיל ןעלקיצ עשיריל ןוא עשיטילָאּפ ייר א ןופ

 רעקידנצנעלג רעד ןיא ,עמָאכלימ רעשידנעלרעטָאפ רעד סייב סרעדנוזאב ןוא ןרָאי
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 -לימק ייּפָאּפע רעשיטעָאּפ רעד ןיא ,"ןרעצנעט רעשידִיי א וצ; עמעָאּפ רעשיריל

 -יקראמ ןיא ביוא רָאנ ."סעריוד ןופ טָארט/; יײּפָאּפע ןאמָאר םעד ןיא ןוא ,*עמָאכ

 -ליש עשירעלייצרעד-שירעלטסניק יד ןַײרא שינאגרָא ךיז טכעלפ גנוטכיד סעש

 ןוא ןצנעדנעט יד קראטש ,טגָאזעג ןיוש זיא סע יװ ,עזָארּפ ןַײז ןיא ןענַײז ,גנורעד

 ."טעריוד ןופ טָארט/; ןיא ןעז וצ סרעדנוזאב זיא סָאד ןוא .גנוטכיד ןופ ייכיטס יד

 טינ ןוא ,גנופאש סעשיקראמ ןופ קרעוו-לקאכאס א זיא "סעריוד ןופ טָארט;

 "ייז ןאמָאר םעד ןיא לַיײװ ,ראפרעד רָאנ ,קרעװ טצעל ןַײז זיא סָאד לי ראפרעד

 ןופ ןוויטָאמ-טנורג עקינייא ,סעמעס עלארטנעצ עקינייא טרעניימעגלאראפ ןענ

 "טנעצ ַײרד וצ סעכַײש א סָאד טָאה סרעדנוזאב .ןעמונעג ןצנאגניא גנופאש ןַייז

 עלאנָאיצאנ ןוא עיצוילַאװער ,עמָאכלימ :קרעװ-טּפיוה ענַײז ןופ סעמעט עלאר

 ןוא "ןַײא-רָאד ,סיוא-רָאד; ,"רעדירב? סעשיקראמ טנעיילעג טָאה'ס רעוו .עמעט

 זיא "סעריוד ןופ טָארט/ ייּפָאּפע יד שינאגרָא יװ ,ןריּפשרעד ךַײלג טעוו רעד ,.דנא

 טינ קעּפָאס ןייק ןָאק סע .קרעװ-טּפיה עקידרעירפ סעשיקראמ טימ ןדנובראפ

 ןייק טינ ןוא רעקילעפוצ ןייק טינ זיא "סעריוד ןופ טָארט; ןעמָאנ רעד זא ,ןַײז

 "ראפ רעטקעריד רעד ףא ןָא רָאטװא רעד טזַיײװ טימרעד זא ,ןשיקראמ אב רעיינ

 -רָאד ,סיוא-רָאד, :קרעװ עקידרעירפ עקינייא טימ ןאמָאר ןטצעל םענופ גנודניב

 ךעלגנאלק עליפא ןוא ךעלטלאהניא זיא רע עכלצעוו טימ ,.אא *רָאד ןַײמ , ,"ןַיא

 ןופ סעמעלבָארּפ ןוא סעמעטיטּפיוה יַײרד יד ןרעוװ ןאמָאר ןטצעל ןיא .שיוויורק

 -עטניס -- עמעט עלאנָאיצאנ יד ןוא עיצוילָאװער ,עמָאכלימ -- ןפאש סעשיקראמ

 -יוד ןופ טָארט; ןיא .םעלבָארּפ עשירעלטסניק-שייידיא עכעלטייהנייא ןא יו טריז

 םעלבָארּפ עלאנָאיצאנ יד ןוא עמָאכלימ ןופ םעלבָארּפ יד זא ,ןזיוועג טרעוו "סער

 -ַאיצוילַאװער ךרוד ןוא ףמאק ןרענָאיצוילָאװער ךרוד רָאנ ןרעו טזיילעג ןענָאק

 ןָאק "סעריוד ןופ טָארט; ןאמָאר םעד .ןבעל םענופ גנוטלאטשעגרעביא רערענ

 ,גנופאש סעשיקראמ ןופ לקאכאס א יו ןטכארטאב ,טקנוּפדנאטש ןקיזָאד םענופ ,ןעמ

 יד טמוקאב "סעריוד ןופ טָארט? יײּפָאּפע סעשיקראמ ןופ עיצאקילבוּפ רעד טימ

 א ןגעוו ןוא עכָאּפע רעזדנוא ןגעו קרעוו קידנטיידאב יינ א רוטארעטיל עשידִיי

 ,קלָאפ רעזדנוא ןופ עטכישעג רעד ןיא דָאירעּפ ןשיגארט

 קינעמער שרעה
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